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SAMMANFATTNING 

 
Denna rapport har undersökt hur en spelares narrativa immersion och uppfattning av ett 

spels narrativ kan skifta beroende på hur spelet presenteras. I just denna studie har det valts 

att specificera sig kring underhållningsspel med lärande element och hur de två aspekterna 

ovan skiftar om spelet presenterar eller inte presenterar dess lärande element för spelaren.  

 

Undersökningen omfattas av att ett antal informanter, som delas in i två grupper, spelar 

igenom en av två version av en artefakt, varpå de fyller i en kort enkät och deltar i en intervju 

som bland annat inriktar sig på hur de uppfattade artefaktens narrativ.  

 

Studiens resultat visar på tendenser till att, bland annat, en spelares uppfattning och 

möjlighet att ta till sig ett narrativ skiftar beroende på hur spelet presenteras. Ämnet skulle 

dock behöva undersökas i större utsträckning för att kunna erhålla starkare resultat. 

 

Nyckelord: Narrativ, immersion, presentation, uppfattning, lärande 
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1. Introduktion 
Datorspel blir en allt större del av våra liv och får en allt större marknad. Vad ett datorspel                  

är, vad det innefattar och vilka användningsområden det har förändras ständigt i dagens             

samhälle, vilket inte är konstigt eftersom det fortfarande är ett relativt ungt medium. Spels              

syften är under konstant omvärdering. Sett till idag är spels användningsområden väldigt            

brett. Underhållning utgör fortfarande det mest vanliga, men det kan också vara att lära ut               

något eller utgå från utvecklarens önskan att vilja uttrycka något. Nya begrepp, verktyg och              

teorier introduceras ständigt för att försöka definiera vad ett datorspel är och hur det bör               

vara strukturerat. När det kommer till spel som ämnar att lära ut har begrepp som serious                

games, e-learning, edutainment, med mera introduceras och som presenterar olika sätt att            

använda datorspel som ett sätt att delge kunskap, med varierande resultat (Backlund m.fl.             

2007: 2-8). Ett spels syftet kan också skifta beroende på vilken miljö det befinner sig i och                 

hur det presenteras. Exempelvis kan underhållningsspel som Kingdom come: Deliverance          

(2018) i en skolmiljö användas som ett verktyg för att delge kunskap om livet i England                

under medeltiden. Vad ett spel kan användas till är med andra ord inte satt i sten utan kan                  

ha varierande funktioner.  

Det skapar frågan hur ett spels olika aspekter uppfattas av spelaren beroende på hur spelet               

presenterar sig. Låt oss ta Kingdom Come: Deliverance (2018)s narrativ som ett exempel.             

Hur påverkas spelarens intresse och uppfattning av dess berättelse beroende på hur spelet             

presenterar sig? Minskar det hos spelaren om spelet för fram att dess primära syftet är att                

bidra med kunskap kring hur livet såg ut under feodala England, gentemot om det endast               

presenterar sig som ett underhållningsspel?  

Presentation är vad den här studien främst har undersökt, med fokus på den narrativa              

aspekten inom spel. Hur skiftar en spelares uppfattning av ett spels narrativ beroende på hur               

det presenteras? Narrativ i spel anses kunna ha en positiv effekt på både lärande-och              

underhållningsspel (Baker m.fl 2017: 608-619, Mason 2013: 25-35, Hsu & Wang 2010). Att             

det bidrar med immersion, ger spelaren incitament till vad man gör i spelet genom att               

exempelvis få spelaren att känna sig som en del av världen. Dock är frågan om graden av                 

immersion skiftar i relation till vad spelet säger sig fokusera på? Detta är vad denna studie                

primärt har undersökt. I nästkommande kapitel kommer därmed begrepp och teorier kring            

lärande spel gås igenom, immersion i förhållande till spel samt narrativets roll inom spel. För               

att sedan gå vidare in på studiens problemformulering, tidigare undersökningar inom ämnet            

för att sedan applicera det på denna studies undersökningsmetod och skapandet av            

artefakten. Efter att artefakten har presenterats analyseras den erhållna datan, dess resultat            

gås igenom och vad de kan ge för slutsatser. Studien avslutas med en diskussion kring               

undersökningen från olika aspekter samt hur man kan välja att gå vidare med den här               

forskningen. 
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2. Bakgrund  
Det här en studie vars fokus ligger i hur spelarens uppfattning och engagemang för narrativet               

i ett underhållningsspel med lärande element skiftar beroende på hur det spelet presenterar             

sig. Därav kommer bakgrund att fokusera på att beskriva begrepp inom lärande i spel samt               

hur narrativ samt immersion används inom datorspel.  

2.1 Lärande i spel 

Att spel också kan användas som ett verktyg för att delge ny eller utöka kunskap är inte något                  

nytt. Det är dock något som har närmat sig på olika sätt och därmed har också en mängd                  

begrepp tillkommit som kretsar kring lärande i spel. En av de tidigare begreppen var              

edutainment (Backlund m.fl. 2007: 2) som uppkom under 90-talet. Det var spel som mest              

riktade in sig på grundskoleelever. Edutainment skulle dock komma att bli ett misslyckande,             

både i dess syfte att lära och rent kommersiellt. Det berodde till stor del på att det flesta                  

edutainment spelen var mer repetitiva applikationer än spel, vilket försökte döljas genom            

starka färger och tecknade djur (Zyda 2006: 28-29). Efter dess misslyckande har andra             

begrepp tillkommit. En av de mer accepterade och lyckade begrepp är Serious games. Det är               

också ett begrepp som inte endast fokuserar på lärande utan kan ha andra funktioner. Vidare               

är det också ett begrepp som bär på ett stort antal olika definitioner, vilket gör det svårt att                  

säga vad som är och inte är ett serious game. En generell uppfattning är att serious game är                  

ett spel som har andra syften än att endast underhålla, däribland lärande som nämndes              

tidigare. Dock skiljer sig åsikterna gällande kriterierna som krävs för att ett spel ska kunna               

kategoriseras som ett serious game. Just problematiseringen kring vad ett serious game            

egentligen är, är något som Backlund m.fl. diskuterar i rapporten “Serious Games – An              

Overview” (2007: 3-7). De för fram Chen och Michael (2006: 17-18) som menar att              

problemen börjar redan vid själva termen Serious Game, som de hävdar är en motsägelse.              

Game som betyder leka, förknippas med att ha roligt, vilket i sig står i motsats till serious                 

som för tankarna till att det handlar om något allvarligt. Därav har en uppfattning att serious                

games inte skall vara underhållande bildats utan att de bör förhålla sig seriösa. Det är dock                

något som Chen och Michael (2006: 18-21) menar är felaktigt, att serious games kan vara               

underhållande och i många fall bör det även vara det. Likt Backlund m.fl. (2007: 3-7)               

diskuterar också Mash (2011: 61-63) hur komplex termen serious games är. Som bland annat              

Chen och Michael (2006) påpekar innefattar Serious game ofta en kollaboration mellan syfte             

(purpose), så som lärande, och underhållning (entertainment). Med det sagt infinner sig det             

inte en konsensus gällande vilken av dessa två element som skall underordna det andra              

(Mash 2011: 62-63). Zyda (2006: 26) argumenterar;  

Serious games have more than just story, art, and software, however… [T]hey 

involve pedagogy: activities that educate or instruct, thereby imparting 

knowledge or skill. This addition makes games serious. Pedagogy must, 

however, be subordinate to story—the entertainment component comes first. 

Once it’s worked out, the pedagogy follows. 

Zyda 2006 

Den här synen delas dock inte av alla. Andra hävdar, däribland Chen och Michael (2006 

18-21), att det inte är underhållning, utan den andra aspekten, som målet att lära ut något 
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inom ett område, som är ett serious games primära syfte. Oavsett vilken av dessa aspekter 

som ses som ett serious games främsta prioritet, har serious game andra syften än att endast 

vara underhållande (Backlund m.fl. 2007: 7-8). Dock, Som Backlund m.fl. och som den här 

texten menar att ge insikt kring, är det svårt att få en klar definition gällande vad serious 

games faktiskt är och hur ett spel bör utformas för att kunna kalla sig ett serious game.  

Just svårigheten att få en klar definition av begreppet serious games blir än mer tydlig när 

man tar i åtanke att underhållningsspel också kan anses vara serious games under rätt 

förutsättning. Exempelvis schack kan ses som det eftersom det har kunskapsbildande 

egenskaper när det kommer till strategiskt tänkande (Backlund m.fl. 2007: 7-8). Det gör 

distinktionen kring vad ett serious game och ett underhållningsspel än mer hårfin i och med 

att man kan vända på det och se till serious games som America´s Army (2002) som kan 

konsumeras som ett underhållningsspel.  

 

Figur 1. Epistory: Typing Chronicles (2016) 

Ett annat exempel ser man i spelet Epistory: Typing Chronicles (2016) som är ett 

äventyrsspel som låter spelaren ta sig förbi hinder genom att faktiskt skriva ned olika ord på 

tangentbordet. Spelet har förvisso en tämligen avslöjande titel, men det finns ingenting 

under spelets gång som säger att målet är att man ska bli bättre på att skriva. Det är något 

som framkommer i spelmekaniken och spelet har en svårighetsgrad som anpassar sig efter 

hur bra spelaren är på att skriva. Allt eftersom spelet fortlöper kan spelaren komma att bli 

bättre på att skriva och svårigheten höjs. Som Backlund m.fl. (2007: 5) förklarar, “Therefore, 

entertainment games used for other purposes can be considered serious games.”. Utifrån den 

distinktionen kan Epistory: Typing Chronicles (2016) ses som ett serious game då det kan 

hjälpa till att motivera människor att skriva mer effektivt samt bli mer bekant med 

tangentbordets layout. Med andra ord är det svårt att fastställa vad som är och inte är ett 

serious game.  

2.1.1 Slutsats för studien 

Den här studiens primära avsikt har varit att undersöka hur en spelares uppfattning av ett 

spels narrativ och narrativ immersion förändras beroende på om man presenterar det endast 

som ett underhållningsspel, gentemot ett som har lärande element som det menar att delge 
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till spelaren. Den mest använda termen för lärande spel idag är serious games. initialt 

menade studien att skapa en artefakt som skulle gå under begreppet serious game samt låta 

undersökningen delvis kretsa kring serious games. Dock är det inte fallet längre. Orsaken till 

detta är att begreppet serious game är för svårdefinierat. Därav kommer den här studien att 

istället skapa ett underhållningsspel som inkluderar lärande moment kring hjärnans olika 

delar och dess funktioner. Emellertid kommer skapandet av artefakten och dess narrativ ta 

inspiration från serious games, vilket är varför det fortfarande är relevant att ha med 

begreppet och studier som har anknytningar till det. 

2. 2 Narrativ immersion 

Immersion är en term som används inom olika medium men som kan ha olika betydelser 

beroende på vilket medium man applicerar det på och när det kommer till spel, vilken aspekt 

av spelet man diskuterar. Att man som spelare både kan uppleva narrativ och mekanisk 

immersion är något som Stacey Mason  argumenterar för i “On Games and Links: Extending 

the Vocabulary of Agency and Immersion in Interactive Narratives” (2013: 26-30). Narrativ 

immersion menar hon uppstår när spelaren på ett psykologiskt plan sugs in i spelvärlden. 

Vidare handlar det också om i vilken grad spelaren finner berättelsen intressant och deras 

vilja att veta mer kring världen och dess narrativ. Mekanisk immersion kan ses som vad man 

upplever när man är i tillståndet “flow” (Mason 2013: 28-29). Att spelaren upplever 

spelsessionen likt ett pågående flöde, där svårighetsgrad och färdigheten hos spelaren själv 

är i linje med varandra vilket försätter spelaren i tillståndet flow. Den här studien kommer 

främst fokusera på den narrativa immersionen. Det vill säga hur investerad spelaren är i 

narrativet, dess karaktärer och spelvärlden. 

2.2.1 Narrativ i spel 

Narrativ i spel skiljer sig gentemot andra medier främst på så vis att de är interaktiva där 

exempelvis böcker och filmer är passiva. Det är något som har diskuteras en ansenlig del om 

och är något som Lebowitz och Klug har konkretiserat med deras bok “Interactive 

Storytelling for Video Games” (2015). Varken den eller “The Game Narrative Toolbox” 

(Finley m.fl. 2015) som kommer användas har någon akademisk grund utan används som 

kurslitteratur inom Game Writing på HiS. Anledningen till varför de är relevanta för den här 

studien är att de presenterar begrepp och termer som underlättar utvecklingen av artefakten 

samt förklara dess och övriga spels berättarstruktur. “Interactive Storytelling for Video 

Games” (Lebowitz & Klug 2015: 125-148) är ett form av ramverk när det kommer till 

berättarstruktur inom datorspel och de mäter hur stor spelarens möjlighet att påverka 

handlingen är, något som ofta benämns agency (Mason 2013: 27-28).  
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Figur 2. Lebowitz & Klug (2015: 125) Berättarstrukturer 

Spel som har en linjär struktur, det vill säga som innehåller ett narrativ som har en fast 

struktur och därav lite agency, kallar Lebowitz och Klug (2015: 125-148) för traditional 

interactive storytelling. På andra sidan spektrumet finner man Fully Player-driven Stories 

där narrativet kontrolleras till fullo av spelaren själv. Förutom att narrativ i spel kan ha olika 

berättarstrukturer kan man också använda olika typer av narratologiska tekniker för att 

berätta spelets historia. Dels kan spel passivt introducera handlingen via så kallade cut 

scenes (Finley m.fl 2015: 185-196). De är filmsekvenser som avbryter spelets gameplay för att 

föra handlingen vidare, något som ofta ses i linjära spel-narrativ såsom Uncharted: Drake’s 

Fortune (2007). Datorspel öppnar emellertid upp möjligheten att låta spelaren själv 

upptäcka handlingen genom att exempelvis undersöka dess miljö. Den typen av 

berättarteknik kallas för environmental Storytelling (Finley m.fl. 2015: 141-147), det är en 

teknik som har blivit allt mer vanlig inom spel och används i bland annat populära titlar som 

Dark Souls (2011) och Gone home (2013). Det har framkommit ett antal andra tekniker som 

används för att berätta ett narrativ i ett spel som använder sig av spelets styrkor.  

I den här studien kommer dock environmental Storytelling användas som ett av de främsta 

medlen att föra fram artefaktens historia med berättarstrukturen Interactive Traditional 

Stories (Lebowitz & Klug 2015: 125-148). Det betyder att spelaren inte kommer kunna 

påverka handling i artefakten utan den kan ses som rak linje. Därav kallas det traditional då 

den har en struktur som liknar den man finner i passiva verk som böcker och filmer. Det är 

något som är tämligen vanligt inom genren first person exploration games, även kallade 

walking simulators. Gone home (2013) och The Vanishing of Ethan Carter (2014) är två 

framträdande titlar inom den genren. Att ta del av narrativet i den typen av spel handlar till 

stor del om att upptäcka den själv som spelare, genom att undersöka ens miljöer. Genom att 

göra det kan man hitta tidningsurklipp, dagboksinlägg, med mera. Det ger en  frihet i vad 

man som spelare hittar och på så vis kan ens uppfattning av narrativet skifta beroende vilka 

delar man finner. Den här metoden medför att spelare kan komma att tolka narrativet på 

olika vis. Det innebär även att stora delar av narrativet kan missas om spelaren inte 

undersöker miljön. Emellertid betyder det inte att narrativet förändras på något vis. Både 

Gone home (2013) och The Vanishing of Ethan Carter (2014) har berättelser som är statiska, 
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det vill säga att det finns en början och ett slut. Det är alltså interactive traditional stories 

(Lebowitz & Klug 2015) som trots narrativets linjära struktur erbjuder stor frihet genom dess 

interaktivitet. Den här kombination av traditional interactive Stories (Lebowitz & Klug 2015) 

och Environmental Storytelling (Finley m.fl. 2015) är något som kommer användas i 

artefakten, det vill säga att ha ett fast narrativ som däremot kan tolkas på olika vis i och kan 

ges olika mycket fokus av spelaren beroende på hur intresserade de blir av dess innehåll.  

2.2.2 Narrativ i lärande spel 

James Baker m.fl. diskuterar narrativ i lärande spel i deras rapport “Immersion and 

Narrative Design in educational Games Across Cultures” (2017: : 608-619). Att precis som i 

spel vars syfte främst ligger i underhållning kan lärande spel gynnas av narrativ då det ökar 

engagemang och spelets immersion. Emellertid diskuterar de att det är viktigt att se över att 

narrativet härstammar från vad spelets skall lära ut, då det annars kan ha en negativ effekt 

på bland annat det lärande momentet. Det är något som kan kopplas till vad speldesignern 

Soren Johnson diskuterar i sin artikel “Theme is not meaning” (2010). Han argumenterar för 

att spelets tema, som innefattar narrativet, inte bär på spelets mening. Den ligger i 

spelmekaniken, vad man faktiskt gör i spelet. Därav uppstår en dissonans om det inte finns 

ett samspel mellan spelmekanik och temat.  

2.3 Koppling till studien 

Varför är då lärande, immersion och narrativ relevanta begrepp när det kommer till den här 

studien? Vad har berättarstrukturer och tekniker för vikt? Även om det inte är en serious 

games studie kommer den fortfarande att ta inspiration från olika tillvägagångssätt när det 

gäller skapandet av serious games då artefakten kommer inkludera lärande element. Målet 

är att få insikt i hur motivation, spelaruppfattning och immersion, med fokus på narrativ 

immersion (Mason 2013: 30-32), förändras beroende på hur man presenterar ett spel medan 

dess innehåll förblir det samma. Precis som narrativ i spel kan öka en spelares engagemang 

är frågan om en informants motivation skiftar om spelet presenterar sig som ett som menar 

att bidra med kunskap om ett visst ämne? När det kommer till berättarstrukturer och 

tekniker för narrativ inom spel är de viktiga eftersom de används för att skapa artefakten. 

Dess struktur och utformning kommer att ta inspiration från datorspelet Portal 2 (2011) som 

använder sig till stor del av environmental storytelling (Finley m.fl. 2015: 141-147) och har en 

linjär berättarstruktur och därav inte kan påverkas av spelaren själv.  
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3. Tidigare Forskning  
Att mäta immersion och narrativ som motivator i lärande spel är bland annat något som               

Chorianopoulos m.fl. gör i studien “Serious Games as a malleable learning medium: The             

effects of narrative, gameplay, and making students´performance and attitudes” (2017).          

Deras mål och tillvägagångssätt kommer också användas som en källa för inspiration under             

arbetet, vidare kommer dess data att vara av värde att jämföra med. Dels då den studiens                

slutsats var att narrativet varken hade en positiv eller negativ effekt på inlärningsförmågan             

eller spel-motivationen hos informanterna. Inte heller visade informanterna ett intresse för           

narrativet de hade fört in i spelet. Trots att dess studie inte riktigt har samma ändamål som                 

den här studien, är dess data intressant att jämföra med för att se om det finns ett samband                  

mellan deras resultat och vad den här har fått fram. Dels då de inte beskriver i större                 

utsträckning hur narrativet formades vilket medför att de möjligtvis inte anpassade           

narrativet efter vad de ville lära ut. Dessutom förklarar de att informanterna var införstådda              

med att de skulle spela ett spel vars syfte var om att lösa matematiska problem. Fick denna                 

information möjligtvis narrativet och spelarnas immersion att lida? 

Hsu och Wang (2010) undersökte hur underhållningsspel, vars innehåll kunde appliceras på            

skolans läroplan inom ett visst ämne, kunde användas för att öka motivationen hos eleverna.              

Dessa underhållningsspel undersöktes först för att fastställa att de var lämpliga, bland annat             

vad det gällde dess ändamål, språket och att det var tillräckligt pedagogiskt strukturerat.             

Deras slutsats var att det hade en positiv effekt och kunde användas som ett stöd i                

läroplanen. Dock framkommer det inte hur dessa spel presenterades och om informanterna            

själva spelade de olika spelen som användes under andra situationer bortsett från dessa             

observationstillfällen. Det finns paralleller mellan deras studie och den här, den skiljer sig             

dock i vad den vill uppnå. Inte heller lägger den större vikt vid hur narrativet i dessa spel                  

påverkar deras motivation eller huruvida immersionen blir lidande i och med vilken miljö             

och vilket ändamål spelen används.  

När det kommer till mätning av immersion i narrativt drivna datorspel skapade Qin m.fl. 

“Measuring player immersion in computer game narrative” (2009: 117-128) i deras studie ett 

verktyg vars syfte är att bättre kunna mäta just detta. Studien argumenterar för att man kan 

bryta ned immersion till ett antal faktorer, vilket inledningsvis är 6 stycken; 

● Nyfikenhet: En essentiell del då det hjälper uppmuntra spelaren att undersöka dess 

miljöer och ta del av narrativet. 

● Koncentration: Att bibehålla spelarens fokus på narrativet. Immersion kan först 

uppstå om spelaren är fokuserad på spelets narrativ. 

● Förståelse: Likt koncentration är förståelse för narrativet en förutsättning för att 

spelaren skall kunna uppleva immersion.  

● Kontroll: Att spelaren har kontroll över MC (Main Character) och kan på så vis 

undersöka miljön på deras sätt hjälper dem att uppfatta det som att de är en del av 

spelvärlden. 

● Utmaning: Att ge spelaren en relativ grad av utmaning hjälper dem att förbli 

motiverade att spela vidare och därmed förstärka immersionen. Hänger ihop med 

koncentration eftersom utmaningar kräver koncentration.  
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● Empati: Spelarens förmåga att mentalt känna sig delaktig i spelets värld och kunna 

relatera till dess MC.  

 

Efter att ha utvärderat och itererat ett antal gånger lägger de även till en sjunde faktor, 

kännedom (familiarity), som fokuserar på spelarens kännedom om spelets berättelse innan 

studien tar vid.  Själva verktyget består av 30 påståenden vars mål är att kunna mäta av 

dessa 7 olika faktorer. Det var en kvantitativ undersökning där ett antal respondenter 

betygsatte dessa påståenden på en skala av 1-7. Studien kom fram till att verktyget kunde 

användas som ett hjälpmedel för att kunna mäta immersion i bland annat narrativt drivna 

datorspel och att de olika faktorerna fokuserade på olika delar av immersion. 
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4. Problemformulering  

Förväntningar på ett spel förändras beroende på hur det presenterar sig. Vilket är vad den               

här studien undersökt. Närmare bestämt hur spelare kan komma att närma sig och uppfatta              

ett spel beroende på om det presenterar sig som ett underhållningsspel gentemot ett som för               

fram att de vill lära spelaren något inom ett specifikt område. Det lärande momentet är i den                 

här studiens fall hjärnans olika delar och deras funktioner. Blir spelaren mindre intresserad             

av narrativet som finns med i spelet om de vet att de förväntas ta till sig kunskap om                  

hjärnan? Ökar eller minskar deras motivation? Kommer de bli mindre intresserade av att             

undersöka spelets miljöer och istället försöka ta sig vidare? Det är frågor som studien hoppas               

kunna få insikt kring. Därav har följande problemformulering valts; 

Hur påverkas spelarnas narrativa immersion samt uppfattning om narrativet om ett spel            

endast presenterar sig med syfte att underhålla, gentemot ett som presenteras med            

inlärningssyfte? 

För att förtydliga problemformulering kan man ta Epistory: Typing Chronicles (2016) som            

exempel. Låt oss säga att spelet hade informerat spelaren om att dess huvudsakliga syfte var               

att utveckla spelarens skrivarförmåga och vokabulär. Hur hade det inverkat på deras sätt att              

närma sig spelet, deras narrativa immersion sett till Qin m.fl. (2009: 117-118) sex             

komponenter? Hade spelarna blivit mer eller mindre motiverade att spela vidare om de var              

införstådda med att spelet ville att de skulle lära sig något? Det och mer är vad den här                  

studien har undersökt. Precis som med exemplet är det viktigt att betona att artefaktens två               

versioner endast varierar i dess presentation medan övrigt innehåll, så som spelmekanik och             

narrativ, förblir oförändrat. 

4.1 Forskningsmetod 

I och med att det målet med undersökningen är att se hur en spelares uppfattning av spels                 

narrativ kan skifta beroende på hur det presenteras, anses en kvalitativ metod vara mest              

lämplig (Østbye m.fl. 2008). Det som har undersökts i den här studien är primärt              

informanternas upplevelse av artefakten gällande narrativ immersion, uppfattning av         

narrativet samt motivationen att spela vidare, vilket lättast fångas upp i intervjuer och             

deltagarobservationer. För att mer precist kunna triangulera datan gällande immersion har           

däremot den kvantitativa enkäten framtagen av Qin m.fl. (2009: 132-133) getts till            

informanterna efter speltestningen hade avslutats. Den består av ett antal påståenden som            

informanterna betygsätter från 1-7, där 1 är håller inte alls med och 7 håller helt med.                

Frågeformuläret har emellertid reviderats då vissa av påståendena inte passar in sett till             

artefaktens utformning. Därtill har inte faktor nummer 7 inkluderats eftersom          

informanterna inte hade någon tidigare kännedom om artefakten. Det är viktigt att            

understryka att formuläret ses som ett stöd och används som något att jämföra med för att                

stärka studiens validitet. Anledningen är att Qin. m.fl verktygs syfte inte endast ligger i              

narrativ immersion (Mason 2013: 30-32) utan även inkluderar områden som jag hävdar            

snarare rör vid flow och på så vis drar mer åt mekanisk immersion.  

När informanten väl hade fyllt i formuläret tog den kvalitativa intervjun vid. Intervjun var              

semistrukturerad (Østbye m.fl. 2008: 102-103), vilket dels beror på att den anses vara den              

struktur som ofta används i samband med observationer, samt för att ge informanterna             

13 



möjlighet att få diskutera deras upplevelse med egna ord. Frågorna som ställdes fokuserade             

främst kring hur spelaren själv upplevde narrativet, vad de kommer ihåg från platsen som              

spelet utspelar sig i, hur de uppfattade de olika karaktärerna som introduceras i spelet och               

deras relationer. Det inkluderades även frågor gällande om narrativet och spelmekaniken           

kompletterade varandra samt huruvida de var intresserade av få reda på hur narrativet             

fortsatte efter att artefakten nådde sitt slut. Dessa frågor hänger samman med studiens             

problemformulering.  

Under Qin m.fl. (2009: 117-118) faktor nummer 6 empati förklarar de att det knyter an till                

spelarens förmåga att relatera och sympatisera med ens avatar. Det är en viktig aspekt i och                

med att narrativet i artefakten till stor del kretsar kring vem man är. Med det i åtanke har det                   

även funnits frågor som inriktar sig på vem informanten ansåg sig spelade som och hur de                

uppfattade hen, om de fick någon överhuvudtaget vill säga. De lärande momenten har också              

diskuterats. Det är dels för att studiens syfte inte ska bli alltför transparent. Vidare är det                

intressant att se om exempelvis grupp tvås resultat kring dessa frågor är mer eller mindre               

positiva än grupp ett.  

Artefakten har producerats i två olika versioner. Dessa två versioner har sedan spelats av två               

olika grupper. Dessa grupper kommer hädanefter kallas för grupp ett och grupp två. Studiens              

målgrupp samt instruktioner under speltestningen förklaras mer ingående längre ned i           

texten under rubrik 4.3 målgrupp. Under själva speltestningen antog jag rollen som            

observerande deltagare (Østbye m.fl. 2008: 111-113) för att minimera risken av att            

informanterna skulle påverkas av något annat än artefakten. Intervjuerna spelades in för            

senare i analysarbetet kunna ha möjlighet att gå igenom de under analysen för att              

säkerhetsställa att mina anteckningar var korrekta. Det var en informant åt gången som tog              

sig igenom artefakten varpå enkäten fylldes i för att sedan avsluta det med en intervju.               

speltestningen, enkäten och intervjun kombinerat beräknades ta ca 30 minuter per           

informant.  

När speltestning och intervjuperioden nådde sin ände och analysen av datainsamlingen tog            

vid bestod det huvudsakliga arbetet i att kartlägga och se om man kunde se mönster i                

informanternas svar. Dessa mönster framtogs genom att söka efter nyckelord, se över hur             

lång tid varje informanter tog på sig för att ta sig igenom hela artefakten, etc.  

4.2 Artefakten  

 Artefakten som kom att användas under speltestningen är ett underhållningsspel som bland 

annat hämtar inspiration från spelet Portal 2 (2011), ett First person pussel spel med ett 

starkt fokus på narrativ. Artefaktens pusselmoment kretsar kring det lärande elementet, det 

vill säga de olika delarna av hjärnan samt deras funktioner. Skälet till det valda området är 

att målgruppen är unga vuxna och därav bör området vara något som inte studerades i större 

utsträckning under grundskolan. Artefakten i sig kan man se som en vertical slice av ett 

större spel. Termen är mest använd inom spelutveckling, bland annat när spelutvecklare 

skall presentera en del av sitt spel till potentiella aktieägare eller under en spelkonferens 

(Estevez 2016). Oftast är en del av målet med en vertical slice att presentera hur spelet 

kommer att se ut när det är färdigutvecklat gällande grafik, A.I, ljud, med mera. Dock är det 

inte vad denna här undersökningen menar med termen. Vertical slice i det här 

sammanhanget innebär att man skär ut en bit (slice) av ett annars mer omfattande spel och 
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det är denna bit som spelaren får ta del av, dock är biten inte nödvändigtvis färdig gällande 

exempelvis grafik. Sett till artefakten är denna vertical slice dess två första nivåer, varpå 

spelet skulle fortsätta med fler nivåer. Det hela spelet skulle innefatta ett större narrativ som 

också ger spelaren kunskap kring alla hjärnans delar. Emellertid kommer artefakten att 

fokusera på det spelets första och andra nivå där första nivån kan liknas vid en tutorial. 

Under dessa nivåer skall spelaren ta sig igenom ett antal pusselmoment som inriktar sig på 

lillhjärnan (Cerebellum), samt hippocampus. Information om dessa hjärndelar har erhållits i 

bland annat boken ”Learning and Memory : The Brain in Action” (Sprenger 1999: 30-44). 

Dessa pussel är strukturerade på så vis att de hjälper till att förstärka spelarens förståelse för 

den delen av hjärnan som är i fokus. Lillhjärnan och hjärnstammen är kopplade till motorik, 

muskelminne och andra automatiserade funktioner. Det gör det naturligt att dessa två delar 

beskrivs i samband med att spelets kontroller förklaras, det vill säga under spelets tutorial. 

Hippocampus och nya kopplingar av neuroner är därefter fokuspunkterna under nivå två. 

Det är två olika pussel som spelaren skall utföra under den nivån. Hur dessa pusselsegment 

går till och hur de de kopplar an till de delar nämnda delarna kommer förklaras vidare under 

nästkommande kapitel. När spelaren har avklarat dessa två pusselsegment öppnas dörren till 

kammare 3 varpå artefakten når sitt slut.  

4.2.1 Narrativet 

 

Figur 3. Portal 2 (2011)  

Likt vissa partier av Portal 2 (2011), tar artefakten vid i vita tämligen avskalade kammare där 

man ska utföra vissa pussel för att ta sig vidare. Den skapades i Unreal Engine och spelas 

utifrån ett förstapersonsperspektiv. Narrativet föras fram genom ett antal olika verktyg. Det 

kommer dels fram genom Environmental Storytelling (Finley. m.fl. 2015: 141-147) i form av 

minnesbilder och skyltar i omgivningen som antyder kring vem man är och vad som har hänt 

innan spelet tar vid. Vidare finns det brev och dylikt som går att läsa, där vissa endast är 

grundade i spelets narrativ och vissa har information om exempelvis hjärnan. Talad dialog 

används också av en karaktär vid namn Professor Gage. I korthet handlar narrativet om att 

man som spelare vaknar upp i en av dessa kammare, ovetande om vem man är eller vart man 

befinner sig. Kort efter man vaknar hör man en röst genom ett par högtalare. Rösten tillhör 

en Dr. Gage som delger att han är professor inom hjärnan och neurovetenskap. Tillsammans 

kommer spelaren och Dr. Gage att ta sig igenom spelarens olika delar av hjärnan och väcka 

dem till liv. Under tiden som detta sker kommer man att kunna ta del av spelets narrativ som 
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framförallt presenteras i form av minnesbilder som sticker ut från den annars avskalade 

estetiken. Både narrativet och hur det presenteras kommer gås igenom mer utförligt i 

nästkommande kapitel.  

4.2.2 Artefaktens två versioner 

Den här artefakten har skapats i två olika versioner som kontrolleras likadant, har samma 

mål och samma narrativ. Vad som kommer skilja dem åt är hur de presenteras. Version ett 

presenteras som ett underhållningsspel, eller mer direkt som ett narrativt drivet pusselspel. 

Version två presenteras som ett spel med lärande element och som har i avsikt att bidra med 

kunskap kring hjärnans olika delar och deras respektive funktion. Presentationen som 

separerar de två versionerna sker dels genom att de har två olika titelmenyer. Version 1 har 

en titel som refererar mer till narrativet medan version 2 går under ett namn som gör dess 

lärande intentioner mer transparenta. Vidare förklaras spelets syfte olika av mig för grupp 

ett, som spelar version ett, och grupp två, som spelar version 2. Version 2 skiljer även sig på 

så vis att den innefattar en text vid spelets start som förklarar att det är ett spel om hjärnans 

olika delar och deras funktioner. Som sades tidigare i bakgrund har spelet tagit element och 

inspiration från serious games. Emellertid är det inte, i och med hur svårdefinierad termen 

är, ett serious game utan ett underhållningsspel med lärande element. Att artefakten tar 

inspiration från serious games kan man exempelvis se i att narrativet som valts hänger 

samman med det lärande momentet (Baker m.fl. 2017: 608-619). Det är ett sätt att minimera 

riskerna för ludonarrativ dissonans (Howe 2017), det vill säga att en konflikt mellan spelets 

spelmekanik och narrativ uppstår. Dessutom kan ett narrativ som separerar sig från det 

lärande momentet ha en direkt negativ påverkan på möjligheten att lära sig (Baker m.fl. 

2017: 608-619). Även om den här studiens mål inte ligger i att mäta lärandet är det 

fortfarande i studiens intresse att göra det lärande momentet så pass lättillgängliga som 

möjligt. Det gör det också lättare att se till att narrativet och spelmekaniken hänger samman.  

4.2.3 Observationsmetoder under speltestning 

Under speltestningarna har jag undersökt i vilken utsträckning de intresserar sig för de 

narrativa elementen i spelet. Som om de läser igenom de olika breven, lyssnar till vad 

Professor Gage säger. Det kan visa på om informanterna i grupp två är mer intresserade att 

erhålla informationen kring vad de behöver veta för att ta sig vidare i spelet och den 

mänskliga hjärnan än de från grupp ett som möjligtvis kan finna de narrativa bitarna mer 

intressanta. Hur lång tid det tog för informanterna i de olika grupperna att ta sig från spelets 

början tills dess slut togs också med i datainsamlingen. Informanternas spelsession skulle 

också spelas in med hjälp av en mjukvara för att på så vis kunna gå tillbaka och fastställa att 

mina observationer är korrekta. Detta var dock något som inte kunde göras på grund av en 

rad omständigheter som kommer förklaras under kapitel 6. 

4.3 Målgrupp 

Målgruppen som kom att användas under studien var studenter som utbildar sig eller har 

utbildat sig till spelutvecklare. Valet av den specifika gruppen ligger i att det underlättar 

deras förståelse för vad de kommer spela. Något som diskuteras mer ingående under 

nästkommande kapitel är att artefakten mer liknar en prototyp än en färdig produkt. Det är 

något som jag förklarade för informanterna och de som utbildar sig till spelutvecklare anser 
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jag har lättare att förstå vad en prototyp innebär och därav förser förväntningarna på rätt 

nivå.  I och med att det är en studie som inriktar sig mot narrativ immersion (Mason 2015: 

30-32) skulle informanterna ha spelvana. En informant utan spelvana kan ha svårigheter 

med spelkontrollerna. Det kan ha en negativ inverkan på förmågan att ta in artefaktens 

narrativ samt fokusera på att lösa pusselsegmenten för att istället bli bekant med dess 

kontrollschema. Vidare skulle de ha genrevana inom first person exploration. Skälet till 

genrevanan ligger i att spelet har kontroller och en speldesign likt den man finner i sådana 

spel när det kommer till hur narrativet levereras. Deras genrevana medför att de lättare 

uppfattar hur narrativet presenteras och kan på så vis lättare ta till sig det. Genom att 

använda den målgruppen blir det lättare att läsa av hur upplevelsen differentierar mellan 

grupp ett och grupp två. Gruppstorleken var 6 stycken, varav 3 var kvinnor och 3 män. En 

jämn könsfördelning inom grupperna ansågs också kunna bidra med att se om de olika 

könen både inom och mellan grupperna skiljer sig åt på något vis. informanterna blev inför 

speltestningsmomentet informerade om att artefakten nådde sitt slut när de når kammare 

tre. Att inte inkludera på ungefär hur lång tid informanterna förväntas spela misstänktes 

kunnat ha ogynnsamma effekter på deras motivation att spela vidare.  

4.4 Problematisering av vald metod  

Som Qin m.fl. (2009: 112-114) förklarar, är det inte helt självklart hur immersion uppstår. 

Risker med den här metoden ligger i att olika informanter inom vardera grupp möjligtvis 

inte sympatiserar med MC eller inte finner situationen intressant, vilket minskar studiens 

validitet (Østbye m.fl. 2008: 38-42) och därmed försvårar analysen av datainsamlingen. 

Ytterligare ett problem sett till immersion är det givna tidsspannet. Narrativ immersion 

kretsar kring spelarens möjlighet att sugas in i spelvärlden och dess narrativ, vilket är något 

som sker stegvis. Därav kan det bli svårt för informanterna att kunna uppleva narrativ 

immersion under det korta tidsspannet. I vilken grad det kommer utgöra ett problem 

kommer dock först att kunna avgöras under analysen av datainsamlingen.  

Om man ser till grupp två som tar sig an version två kan det uppstå en del hinder under 

speltestningen. Trots att hjärnans delar inte är något som lärs ut i någon större utsträckning 

under grundskolan kan informanternas kunskap kring ämnet variera innan speltestningen 

tar vid. Det medför dels att svårigheterna som informanterna upplever för att kunna 

överkomma pusselsegmenten kan skifta. En andel av informanterna kan möjligtvis redan 

besitta kunskapen kring ämnet vilket kan ha en negativ effekt på deras motivation att spela 

vidare. Det kan även leda till att deras fokus skiftar till narrativet istället och därav mer 

närmar sig spelet likt hur informanterna från grupp ett gör. Dessa faktorer kan leda till att 

studiens reliabilitet sjunker. Som ett sätt för att kunna identifiera i vilken grad det är något 

som faktiskt infinner sig i studien, kommer intervjun innehålla ett antal kontrollfrågor om 

deras kunskap kring hjärnan och huruvida spelet bidrog med ny sådan och i så fall i vilken 

utsträckning. På så vis kan  detta potentiella hindret var med i beräkningen under analysen 

och därmed inte skada reliabiliteten markant. Det finns onekligen fler problem och hinder 

när det kommer tillvägagångssättet för datainsamling samt dess analys än de som har 

diskuterats här, men dessa är de som jag anser är mest framträdande.  
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5. Genomförande 

Det här kapitlet kommer att behandla hur utformandet av studiens artefakt har utvecklats, 

vilka verktyg som har använts, hur narrativet som används kompletterar det lärande 

elementet i spelet. På vilket sätt de två versionerna differentierar från varandra kommer 

också föras fram. Skapandet av artefakten har varit en iterativ process och diskussionen 

kring valen som har lett till den slutgiltiga artefakten utgör även en stor del av vad det här 

kapitlet är. Avslutningsvis presenteras frågorna som kommer användas under intervjudelen. 

5.1 Artefaktens syfte 

Som beskrevs under föregående kapitel används artefakten som ett verktyg för att kunna 

mäta av att sättet som ett spel presenterar sig, kan influera en spelarnas uppfattning av 

spelets olika element. I den här studien är det  framförallt narrativet som är av intresse, men 

även bland annat gameplay och de lärande momenten kommer att kartläggas. Det gjordes 

genom att konstruera en artefakt som kan falla under genren First Person Exploration game. 

Artefakten kom att skapas i två olika versioner där variabeln som skiljer dem åt befinner sig 

inom dess presentation. Det innefattar bland annat titeln på spelet och startmenyns layout. 

Titeln på version 1, det vill säga den som endast utger sig för att vara ett underhållningsspel 

har titeln The Inner secret, vilket syns i spelets huvudmeny. Menyns layout har även en 

bakgrund som hänvisar till artefaktens narrativ. I version två kom titeln att bli The human 

mind och skilde sig även genom att också ha en illustration av en mänsklig hjärna i 

bakgrunden. I version 2 infinner sig det samt en informationstext med när spelet startar som 

förklarar att spelet har avsikten att bidra med kunskap kring den mänskliga hjärnans 

anatomi och funktioner. Just den avsikten är något som jag kom att understryka till 

informanterna i grupp 2 innan de startade spelet. Det är skillnaderna som infinner sig 

mellan version 1 och 2. Det betyder att när spelet väl tar vid fick grupp 1 och 2 att ta sig 

igenom samma dialoger, miljöer och pusselsegment.  

5.2 Spelmotor och kontrollayout 

Det bestämdes tidigt i processen att artefakten skulle skapas i spelmotorn Unreal Engine 4. 

Under tidigare kurser, så som experimentellt berättande, har jag erhållit en ansenlig del 

kunskap kring just denna spelmotor, vilket var anledning till att den ansågs mest lämplig att 

använda under skapandet av artefakten. Vidare har dess utförande hämtat inspiration från 

spelen Portal 2 (2011), Gone Home (2013) och The Witness (2016). Precis som de nämnda 

inspirationskällorna ses artefakten från ett förstapersonsperspektiv. Unreal engine 4 

underlättade att arbeta i det perspektivet då att det redan finns en mall för det perspektivet 

tillgängligt och på så vis eliminerade den delen av arbetet.  

 

När det kommer till kontrollerna används de som är standard idag beträffande spel sett ur 

ett förstapersonsperspektiv. Man tar sig fram i spelrummet med hjälp av tangenterna W, A, S 

och D medan datormusen används för att se sig omkring. Utöver dessa kontroller kan man 

även hoppa med SPACE och interagera med vissa objekt i sin omgivning genom att trycka på 

E. Utöver dessa finns ett kommando som är specifikt för pussel 2, som kommer förklaras 

under nästkommande kapitel. Kommandot är tangenten T och den gör att spelaren 

transporteras till den lila plattform som han eller hon senast nuddade vid. Instruktioner för 
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hur man navigerar sig i spelet kommer att finnas på ett papper placerat bredvid datorn. 

Motivationen till det valet härstammar i att ha så lite icke-diegetiska element som möjligt 

med i spelet i förhoppning om att öka spelarimmersion. 

 

Kvaliteten som har producerats ur, framförallt ett visuellt perspektiv, kan inte mäta sig med 

en färdig produkt. Den grafik som presenteras har antingen skapats med hjälp av de verktyg 

som Unreal Engine 4 erbjuder, men en del har också införskaffats via Epic Games digitala 

marknad. Dessa assets följer inte någon linje i grafisk stil, vilket man kan se exempel på i 

figur 4.  

 

 

Figur 4. Exempel på hur den grafiska stilen kan differentiera sig. 

 

Denna faktor, med flera, medför att artefakten har en tämligen spretig presentation. I viss 

utsträckning utgör det inget problem då det finns delar som ska skära sig mot resten av 

artefaktens miljöer, varför kommer diskuteras i större utsträckning längre ned i kapitlet. 

Dock anses att det hade varit lättare att läsa av skalan av immersion som informanterna 

upplever om spelet hade varit mer enhetligt. För att motverka den negativa inverkan på 

immersion och sträva efter att få informanterna att ha en klar bild över kvaliteten på det som 

skall spelas, introducerades inte artefakten som en färdig produkt, utan istället något som 

kan ses som en prototyp.  

  

5.3 Artefaktens utveckling 

När arbetet med artefakten tog vid fanns det en tydlig vision gällande hur dess narrativ, de 

lärande elementen samt gameplay skulle utformas. Det var dock något som skulle visa sig få 

genomgå ett antal iterationer innan det nådde ett slutgiltigt resultat. Något som togs upp 

under tidigare kapitel (Baker m.fl 2016: 61-63) gällande spel som menar att bidra med 

kunskap; att se till att samtliga komponenter kompletterar varandra. Genom att arbeta på 

det viset minimerar man risken att en dissonans uppstår mellan vad som skall läras ut och 

spelets övriga komponenter. Med det i åtanke har jag strävat efter att utforma artefaktens 

narrativ och gameplay på så vis att det förstärker tanken vid att lära spelaren om hjärnans 

olika delar och deras funktioner.  
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5.3.1 De kunskapsbildande elementen 

Just den strävan har gjort att artefakten har genomgått ett antal iterationer. Orsaken till 

detta härstammar till viss del i min bristande kunskap när det kommer till hjärnans olika 

delar, dess funktioner och samspel. Efter varje iteration upptäcktes något som ifrågasätter de 

lärande momenten eller visar på att det är mer komplext än vad jag tidigare trott. Efter att ha 

gått igenom ett antal iterationer har det dock beslutats att informationen kring hjärnan inte 

nödvändigtvis behöver vara helt korrekt i och med att målet med studien ligger i hur de 

närmar sig spelets olika komponenter, därav har narrativet högsta prioritet. Artefaktens 

skapande har fortfarande strävat efter att delge korrekt information men med den 

begränsade tidsramen i åtanke misstänkts en viss mängd felaktig information, när de 

kommer till de kunskapsbildande elementen, infinna sig i artefakten. Det är med andra ord 

inget som anses utgöra ett stort hinder för studiens syfte. Dock kommer informanterna att 

bli tillfrågade om deras kunskap kring hjärnan för att se om det finns ett mönster mellan de 

som erhöll tidigare kunskap och deras svar.  

 

5.3.2 Narrativet 

Narrativet sett utifrån ett övergripande plan handlar om Carrie och Sam Gage. De är gifta 

och hade fram till kort innan spelet tar vid en son vid namn Arthur. Carrie arbetade som en 

skönlitterär författare och hade under senaste tiden suttit uppe under många sömnlösa 

nätter för att möta hennes deadline. Efter en av dessa långa nätter plockade hon upp Arthur 

från förskolan varpå de var med om en bilolycka. Carrie överlevde olyckan medan Arthur 

omkom. Emellertid uppstod allvarliga hjärnskador och hon hamnade i vad man kallar för ett 

vegetativt tillstånd, vilket på ett simplifierat vis beskrivas som ett tillstånd där personen i 

frågas automatiserade funktioner helt eller delvis är funktionella medan det inte visas några 

tecken på att personen är medveten (Jenette 2002: 7-19). Efter att inte ha vaknat ur detta 

tillstånd under en längre period förklarar läkarna för Sam att chansen för henne att vakna är 

liten. Därefter bestämmer sig Sam för att ta saken i egna händer och med hans 

neurovetenskapliga kunskaper försöka väcka henne. Det görs till stor del genom att han låter 

henne själv “väcka” de olika delarna av hennes hjärna. Denna handling är dock inget som 

kommer serveras till spelaren, utan det kommer finnas fragment av bland annat detta, men 

också hur Sam och Carrie träffades, med mera. Narrativet som finns med har 

berättarstrukturen Interactive Traditional Stories (Lebowitz & Klug 2015: 125-148), vilket 

innebär att att informanterna inte kommer ha någon möjlighet att kunna påverka hur det 

spelas ut . Dock, likt Gone Home (2013), är målet att låta det finnas utrymme för dem att 

tolka vad som skett. Vidare är det viktigt att betona att artefakten är en vertical slice av en 

större produkt och narrativet som beskrevs ovan är något som skulle berättas i full 

utsträckning i en färdig produkt.  

 

5.3.3 Gameplay 

Inledningsvis var tanken att låta rummen endast lära ut om en del av hjärnan i taget och att 

informationen skulle kommuniceras till spelaren genom gameplay samt kompletteras genom 

andra medel, exempelvis Dr. Gage. Första kammaren skulle handla om hjärnstammen och 

kammare nummer 2 hippocampus. Det tillvägagångssättet visade sig dessvärre svårt att 

applicera i och med att hjärnans olika delar ständigt samarbetar och det är sällan som en 

uppgift endast görs av en del av hjärnan (Sprenger 1999: 30-44).  
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Det har medfört att artefakten har fått modifierats på olika vis. Kammarna kommer inte 

längre att gå under namnet BRAINSTEM och HIPPOCAMPUS utan istället endast refereras 

som Chamber 1 och Chamber 2. Chamber 1 har emellertid förblivit oförändrad utifrån ett 

gameplay perspektiv. Det är fortfarande “tutorial”-området där spelaren skall bli familjär 

med spelets kontroll layout. Sektionen knyter an till motorik och mer automatiserade 

funktioner, exempelvis andning och balans, som hjärnan tar hand om. Dessa arbetsuppgifter 

tas huvudsakligen hand om av hjärnstammen (Brainstem) och delen som går under 

beteckningen Cerebellum, även kallad lillhjärnan. 

 

  

 

Figur 5. Hjärnans anatomi (Ackerman 1992: 14) 

 

Genom att skapa ett samband mellan hur man rör sig runt i spelrummet och de delar av 

hjärnan som ansvarar för just rörelse, balans och dylikt, dvs de handlingar man gör i den 

stunden, ökar det chansen för informanterna att ta till sig kunskapen som ges, enligt mig.  

 

Efter att informanterna har lärt sig spelets kontroller går de vidare till chamber 2. Det är en 

bana som är betydligt mer invecklad och mer tidskrävande än föregående bana. Här är målet 

att lösa de två pussel som, när båda är avklarade, låser upp dörren till chamber 3. Efter att 

informanterna nått dörren till Chamber 3 avslutas spelsessionen och intervjun tar vid. De två 

pusselns struktur har genomgått ett antal variationer för att försöka hitta ett sätt att knyta de 

an både till spelets narrativ och dess lärande element. Som sades under sektionen Narrativ, 

tar man i spelet kontroll över Carrie Gage, fru till karaktären Dr. Sam Gage som vägleder 

informanterna medan spelet fortsätter. Detta faktum är inget som Sam själv kommer yttra 

under de sektioner som artefakten utspelar sig i. Istället kommer det endast antydas om via 

olika foton, texter och dylikt som kan finnas på olika delar av både chamber 1 och 2. 

Hjärndelarna som kommer vara i fokus under denna del finner man i Cerebrum och 

innefattar först och främst hippocampus samt vad neuroner är och vad de har för funktioner 

i hjärnan. Hippocampus är den delen där våra minnen tas in för att sedan transporteras till 
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delar där de lagras (Sprenger 1999: 33-38). Den har även en roll när det kommer till 

korttidsminnet (Sprenger 1999: 45-51).  Emellertid har den endast en begränsad funktion 

inom just korttidsminnet, men artefakten kommer föra fram det som att den också har det 

som ett huvudsakligt fokus. Anledningen till det beror dels på vad som beskrevs ovan, att 

min kunskap kring ämnet är begränsat, som sagt anses det dock inte komma  att utgöra ett 

större hinder för studiens syfte. vidare anser jag också att artefakten gynnas av att 

introducera så få hjärndelar som möjligt då informanterna får mer tid med vardera del och 

på så vis lättare kan absorbera kunskapen kring dem. Med det sagt kommer pussel 1 till stor 

del fokusera kring just att föra fram minnen samt korttidsminnet. 

 

 

Figur 6.Pussel 1, före och efter att man funnit rätt lösning. 

 

5.3.4 Pussel 1 

Figur 6 som visas ovan är pussel 1 sett från ett fågelperspektiv. Det består av ett antal plattor 

som tillsammans formar rutnätet man ser. Dessa plattor reagerar när spelaren ställer sig på 

dem och de måste beträdas i ett visst mönster. Ställer sig spelaren på rätt platta i rätt ordning 

blir den grön, beträder informanten på fel platta eller rätt platta i fel ordning, blir den istället 

röd. Sker det måste man trycka ned en knapp som befinner sig vid sidan av pusslet, vilket 

man kan se på figur 7 nedan, och börja om på nytt. 

  

Figur 7. Pussel 1 sett från spelarens perspektiv. 
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Målet med pusslet är att det skall fokusera på korttidsminnet samt logiskt tänkande. 

Inledningsvis var tanken då att det mönstret skulle lösas genom att hitta ett korsord på en 

annan del av banan som, när löst, skulle presentera mönstret. Den lösningen visade sig dock 

vara för komplicerad för ändamålet, inte bara för mig som skapare av artefakten men också 

för informanterna sett till den tänka tidsramen som de ska ta sig igenom artefakten. Det har 

lett till att pusselmomentet har omstrukturerats för att vara mer lättillgängligt samt ge 

spelaren mer incitament att undersöka miljöerna runtom rummet där pusslet är placerat. 

Ovanför dörren i fråga finns ett tre olika symboler utplacerade i en viss ordning som 

tillsammans utgör en form av text. Man kan se exempel på detta i figur 7. Dessa symboler 

översätts till en siffra, eller specifikt ett visst antal steg man ska ta. Nedan visas symbolerna 

upp samt deras värde. 

 

Figur 8. Från vänster till höger: 3, 2, 1. 

I närheten av var pusslet är utplacerat finner man ett antal rum som representerar Carries 

minnen. Hur dessa minnen fungerar kommer förklaras mer utförligt under rubrik 

Narrativets presentation. Som sades ovan är målet med den här lösningen att få spelaren att 

undersöka miljöerna mer grundligt för att sedan kunna mäta mer korrekt huruvida 

informanterna engagerar sig i narrativet som presenteras genom environmental Storytelling 

(Lebowitz & Klug 2016: 141-147).  Ledtrådar finns därav utplacerade i dessa rum och kan 

betraktas nedan i figur 9. Frågan är huruvida grupp ett och två kommer att variera i deras 

vilja att undersöka miljöerna för att ta del av narrativet gentemot att endast finna lösningen 

till pusslet och ta sig vidare. 
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Figur 9. Ledtrådarna funna i miljön. 

5.3.5 Pussel 2 

Pussel 2, som mer exakt kan liknas vid ett plattformsmoment, riktar in på hur man kan 

utmana hjärnan och skapa nya förbindelser mellan neuroner via neurotransmittorer. I 

Neurovetenskapsmannen David Eaglemans bok The Brain, The Story of  You (2015: 40-47) 

beskriver han hur man kan göra det på en rad olika sätt. Ett av de mest använda 

tillvägagångssätten är att utföra nya handlingar, dock kan man också uppnå det genom att 

utföra alldagliga handlingar på ett nytt sätt. Boken är mer av en populärkulturell faktabok än 

en ren vetenskaplig sådan. Emellertid är det han skriver och de exemplen som ges är 

applicerbara för denna studie. Ett av dessa exempel är när han låter sig använda ett par 

prismaglasögon som skiftar hans syn horisontellt. Det får en innan alldaglig handling som att 

som att baka till något nästintill omöjligt, men det lär sig hjärnan att anpassa sig då nya 

kopplingar mellan neuronerna skapas. I artefaktens fall kommer informanterna att istället få 

ta sig igenom en enkel hinderbana där målet är att ta sig toppen av en pedistal genom att 

hoppa över ett antal plattformar. 
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Figur 10. Pussel 2s layout där det vita cylinderformade objektet är piedestalen.  

Först är kontrollerna som vanligt, men efter att deltagaren har tagit sig en bit in i vrider sig 

kameran 180 grader och spelaren får ta sig igenom banans sista bit med ett uppochnedvänt 

perspektiv.  

5.4 Presentation 

I korthet finns det två komponenter som informanterna kommer att fokusera på i artefakten, 

de narrativa och kunskapsbildande elementen. Studien bygger till stor del på att se hur grupp 

ett och två skiljer sig åt i hur de fokuserar på dessa två punkter. Sättet som de lärande 

momenten kommuniceras till spelaren är främst genom att kombinera Dr. Gage dialog och 

spelmomenten som informanterna ställs inför. Exempel på det ser man på Chamber 1 där 

spelaren vaknar upp medan Dr. Gage presenterar sig och ger en viss mängd information 

innan man själv får kontroll över MC. Nedan finner man ett utdrag från hans introduktion; 

I will guide you as you walk through these different areas of your brain and together 

we will light it up, hopefully. First up is the guy on the TV, the little brain, or officially 

called the Cerebellum. He takes care of your motor functions, walking, balancing and 

so on. So, I want you to walk around so I can analyse the little guy, easy right. 

Cerebellum och hjärnstammen ingår i en del av hjärnan som går under beteckningen 

bakhjärnan (Hindbrain) vars ansvarsområde bland annat är automatiserade funktioner, 

bland annat balans och motorik, men också muskelminne (Sprenger 1999: 34-38). För att 

komplettera hans dialog finns det även med en monitor som visar upp ett bildspel som kan 

liknas vid en powerpoint och summerar vad Dr. Gage säger till spelaren. 

 

Figur 11. Två av bilderna som visas under spelets introduktion. 
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Liknande bilder kommer finnas utplacerade runtom på banorna. Dessa bilder är där för att 

se om tiden som grupp ett och två spenderar vid dem skiljer sig åt.  

5.4.1 Narrativets presentation 

Artefaktens narrativ presenteras i majoritet genom environmental Storytelling. Längs 

banorna finns det vad man kan kalla för minnen. De är delar av miljön som skär sig mot den 

annars tämligen avskalade bandesignen. I dessa miljöer finns fragment av Carries liv, ett 

minne som informanterna kan ta del av.  

 

Figur 12. Exempel på hur ett minne kan se ut.  

De presenteras ur kontext vilket ger informanterna större möjlighet att själva forma deras 

egna tolkning kring vad som egentligen skedde. Under tiden som man vandrar genom dessa 

miljöerna kan Dr. Gage ge kommentarer som antyder om att han själv är involverad på något 

vis, vilket kan se ut på följande vis; 

Since I was a kid, I’ve always thought of the human mind as an unexplored universe. 

Full of wonders and perils, ready to be uncovered by those brave and dedicated 

enough to enter. And here we are Carrie… Carrying on this grand adventure together, 

like pirates. Totally not knowing each other or anything. 

Under Pussel 1 är dessa miljöer till viss del väsentliga för att kunna lösa dess mönster. Dock 

kommer det finnas med en del andra punkter av intresse, vilka endast är där för att ge 

informanterna ett fragment av spelets narrativ. De fragment som endast har det ändamålet 

kommer vara mer svåråtkomliga och medan de som är nödvändiga för att lösa pusslet är 

tydligt placerade och markerade med exempelvis ljussättning. I Chamber 1 kan man bland 

annat bege sig in i ett minne som föreställer Carries arbetsplats. Där kan man läsa ett brev 

där avsändaren förklarar att Carrie är en medioker korsord skapare. Något som inte framgår 

i det tillfället är att den personen som skrivit det brevet är Sam Gage och brevet är deras 

första möte.  
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Figur 13. Tavlorna före och efter. 

Inne i kontoret finns även tre stycken tavlor placerade över skrivbordet. Om man som 

spelare undersöker miljön en längre stund kommer de märka att dessa tavlor förflyttar sig ut 

ifrån rummet och lämnar efter sig ett meddelande.  

5.5 Speltestning och intervjutillfället  

Mötet med informanterna inleds med att jag förklarar artefakten för dem, ordvalen som 

används under denna inledning skiljde sig åt mellan grupp 1 och grupp 2. Efter att all 

information hade delgivits angående studiens syfte, hur deras medverkan kom att användas, 

med mera och om informanten har accepterat dessa kriterier ombeds de sätta sig ned vid 

datorn och starta igång artefakten. Under tiden de tog sig igenom spelet jag sitta vid sidan 

som observerande deltagare. Innan speltestningen tog vid underströk jag att de fick be om 

hjälp vid behov, men huruvida jag tillgodosåg deras förfrågan eller ej berodde på situationen. 

Förutsatt att de inte bad om hjälp förblev jag tyst under speltestningen. Dock satt jag och 

analyserade hur de tog sig an artefakten genom att anteckna bland annat vilka objekt de 

interagerade med. De mest tydliga exemplen var huruvida grupperna skiljde sig i hur många 

av Carries minnen de betraktade. Jag kom också att se efter hur noga de undersökte dem, 

såsom om de läste eller mer skummade igenom de olika dokumenten. Efter att spel 

testningen nådde sitt slut gavs en modifierad version av Qin. m.fl. enkät till informanterna. 

När den hade blivit ifylld tog den semistrukturella (Østbye m.fl. 2008: 102-103) intervjun 

vid. Termen tema kom att användas under intervjun och då det är en term som kan bära på 

olika betydelser är det viktigt att förtydliga hur den här undersökningen ser på det. Den kan 

liknas vid hur Diane Carr ser på genre i boken “Computer Games: Text, narrative and play” 

(2007: 18-19). Hon argumenterar för att spel är mer komplexa när det kommer till genre i 

och med att ett spel innefattar många olika komponenter. Med det i åtanke bör man också 

närma sig ett spel med förståelsen att det kan ha en rad olika genrer beroende på vilken 

komponent man inriktar sig på. Man kan se till dess spelmoment, som i artefaktens fall kan 

kategoriseras som bland annat First person exploration game samt pusselspel. Sedan finns 

den andra sidan av vad ett spel är sett till dess narrativ eller budskap, som artefaktens fall 

kan referera till undersökandet av den mänskliga hjärnan, minnen, relationer, med mera. 

När det kommer till den här studien är det senare vad som menas med tema. Informanterna 

kom att bli informerade rörande hur studien såg på begreppet tema, men försågs med andra 

exempel då målet var att de skulle föra fram teman de uppfattade från artefakten.  Nedan 

listas de frågor som kom att användas som guide under intervjutillfället: 

1. På ett övergripande plan, Vad tyckte du om spelet? 
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2. Hur upplevde du spelkontrollerna? 

3. Uppfattade du att det fanns något narrativ med i spelet?  

a. Om du gjorde det, hur tolkade du det? 

4. Fick du någon uppfattning om vem du spelade som? 

5. Vad fick du för intryck av spelets guide, Dr. Gage? 

6. Uppfattade du det som att det fanns någon form av relation mellan Dr. Gage och 

personen du spelade som? 

7. Övriga tankar om narrativet? 

a. Fångade det ditt intresse? 

b. Vill du veta mer? 

c. Vad tyckte du om sättet som narrativet fördes fram? 

8. Det fanns två olika pusselsektioner i spelet, hur upplevde du dem när det kommer 

till: 

a. Svårighetsgrad 

b. Lärande element 

c. Anknytning till spelets narrativ? 

9. Hur uppfattar du spelets teman och kunskaper det förmedlar? 

 

Som nämndes ovan är det en guide och därav ställdes inte nödvändigtvis alla frågorna under 

intervjun. Exempelvis kunde informanten själv börja diskutera kring huvudkaraktären efter 

att fråga nr. 3 hade ställts varpå fråga 4 hade blivit överflödig. Detsamma gäller fråga 7 och 8 

där a, b, c likväl kunde varit något som informanten själv kom in på. Precis som  Østbye m.fl. 

(2008: 102-103) för fram vill man med en semistrukturell intervju vara flexibel under 

intervjutillfället och ha möjligheten ställa följdfrågor om exempelvis informanten lägger fram 

något av intresse. Följdfrågorna som är utskrivna är främst där som ett hjälpmedel för att se 

till att intervjuerna inte stannar till i någon större utsträckning.  
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6. Pilotundersökningen 

Pilotstudien bestod av totalt 4 stycken informanter och hade en jämn könsfördelning inom 

grupperna. I den fick informanterna spela igenom artefakten varefter följdes den 

modifierade enkäten i pappersform och sist den kvalitativa intervjun. Pilotundersökningens 

syfte var framförallt att se om undersökningens format fungerade eller om vissa aspekter 

behövde ändras eller tas bort, vilket det visades att det behövdes göras.  

 

6.1 Artefakten 

Under spelsessionerna visade sig att det var två aspekter som behövde ses över, nämligen 

pusselmoment 1 och antalet narrativa objekt. Det visade sig att informanterna hade svårt att 

tolka hur det skulle lösas samt var de skulle hitta ledtrådarna som i sin tur ledde till 

lösningen. Det var framförallt just pusslets struktur som var svårt att greppa vilket har lett 

till att ett tutorialområde har lagts till i Chamber 2s början. Man kan se hur detta 

tutorialområde ser ut nedanför i figur 14.  

 

 

 

Figur 14. Tutorialområdet i Chamber 2. 

 

Förutom det har ett antal nya former ledtrådar lagts ut i miljön för att göra pussel 1 mer 

lättförståeligt. Dels genom att låta Dr. Gage kort kommentera de tre objekten i miljöerna som 

liknar symbolerna ovanför dörren men också genom att placera ut små leksakskuber bredvid 

dessa objekt som där rätt siffra, dvs den mängd steg den symbolen representerar, visas.  
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Figur 15. Exempel på hur leksakskuberna placeras i miljön.  

 

Förutom detta har även antalet minnen utökats då två informanter, en från vardera grupp, 

ansåg att miljöerna var för tomma på vissa delar av banorna. Därför har exempelvis ett nytt 

minne lagts till i chamber 1 av ett tillfälle när Carrie och en av hennes vänner satt vid en 

fontän och diskuterade dejting, jobb, med mera. Det visade sig också att det fanns en bugg i 

Chamber 1 som gjorde att när en knapp som gjorde att man kunde ta sig vidare till chamber 

2 uppenbarade sig, kunde man inte längre interagera med resterande interagerbara objekt på 

banan, så som de två brev som var utplacerade. På grund av den begränsade tidsramen 

lyckades inte problemet lösas vilket resulterade i att det istället fick lösas på genom att de 

knappar som öppnade upp dörrarna som ledde till nästa bana aktiverades genom att trycka 

på “F” tangenten.  

 

 

Figur 16. Minnet vid fontänen. 
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Under intervjuerna visade det sig att pussel moment 2 inte delgav någon intressant eller 

användbar data. Vidare blev 3 av 4 informanter frustrerade under pusslet då de ansåg sig 

vara dåliga på det. Med tanke på den kritiken och att den inte var gynnsam för 

undersökningen bestämdes den därför att tas bort från artefakten, vilket innebär att när det 

sedan gicks vidare och själva undersökningen utfördes innefattade chamber 2 endast pussel 

momentet 1. Dock hade ett antal narrativa objekt, så som minnen, lagts till och därav förblev 

tiden det tog för informanterna att ta sig igenom artefakten för det mesta oförändrad.  

När dessa delar hade lagts till gjordes även en mindre studie där två informanter endast 

spelade igenom artefakten. Det var för att se över huruvida de tillagda ledtrådarna och 

tutorialområdet hade gjort pusselmoment 1 mer lättförståeligt, vilket det hade. båda 

informanterna tog sig igenom Chamber 2 utan att jag behövde hjälpa till på något sätt utan 

de förstod vad ledtrådarna betydde och tog sig igenom artefakten utan problem. 

 

6.2 Resultat 

I och med det låga antalet informanter är det svårt att dra några egentliga slutsatser, en 

tendens som dock visade sig var att de två kvinnliga informanterna uppfattade det som att de 

spelade som en kvinnlig karaktär och dessutom att den karaktären hette Carrie. Ser man till 

de manliga informanterna trodde dock båda att de spelade som manliga karaktärer men de 

kunde inte säga vad de hette. Efter misstänktes att samma tendenser möjligtvis skulle visa 

sig under själva undersökningen, vilket är något som kommer diskuteras under 

nästkommande kapitel. 

 

Överlag hade de kvinnliga informanterna en tydligare bild över artefaktens narrativ, där det 

var grupp 1s kvinnliga informant som hade den mest tydliga och utvecklade uppfattningen. 

Hon uppfattade bland annat att det var Carrie och Dr. Gage som hade en relation samt 

misstänkte att deras barn Arthur var med i samma bilolycka som Carrie och omkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 



7. Utvärdering 

 

I det här kapitlet kommer resultatet från undersökningen presenteras, analyseras samt 

slutsatser redovisas. Vad som ligger till grunden för analysen och artefakten som har använts 

i undersökningen presenterades i föregående kapitel. Det är huvudsakligen delar som knyter 

an till studiens problemformulering som kommer analyseras, dock finns det även vissa andra 

delar med som rör sig utanför problemformuleringen, men som är av intresse. I kapitlets 

avslutande stycke ges en del slutsatser som kan dras för att sedan i den avslutande 

diskussionen behandla undersökningen i stort, problem som har uppkommit samt framtida 

arbete. 

 

Innan själva analysen av datan kommer emellertid strukturen av intervjuerna att 

presenteras, hur många informanter som deltog samt på vilka sätt spelsessionernas och 

intervjuernas struktur skiljer sig från hur de först skulle utföras och orsakerna till varför 

intervjuerna har till viss del haft en annorlunda utformning.  

 

7.1 Undersökningens utförande 

 

Vad den här studien undersöker är hur en spelares narrativa immersion samt uppfattning av 

narrativet kan skifta beroende på hur det presenteras. För att göra studien mindre 

omfattande har den valt att fokusera just på huruvida ett spels lärande moment presenteras 

för spelaren eller ej kan ha en inverkan på dessa element. Artefakten som använts för studera 

detta ändamål har beskrivits i föregående kapitel. 

 

Totalt var det 12 stycken informanter som deltog i studien, där de grupperades i två grupper. 

Det betyder att varje grupp innehöll 6 informanter med en jämn könsfördelning inom 

grupperna. Dessa informanter refereras inte vid namn, utan benämns med hjälp av siffrorna 

1-6 i vardera grupp. Vilken siffra en informant har beror på när i ordningen de intervjuades.  

 

 

Informant Ålder Kön Spelvana (I tim 

per vecka) 

1A 27 Man 6-12 

2A 22 Kvinna 6-12 

3A 23 Man 10 

4A 22 Man 2-8 

5A 21 Kvinna 2-8 

6A 22 Kvinna 8-16 

1B 24 Man 10-18 

2B 24 Man  10+ 
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3B 22 Man 8-10 

4B 22 Kvinna 10-15 

5B 29 Kvinna  15-20 

6B 24 Kvinna 2-8 

 

 

inledningsvis var tanken att samtliga intervjuer skulle hållas på Högskolan i Skövde, för att 

låta testtillfällena ske i en neutral och ostörd miljö. Dock uppstod en del hinder som 

resulterade i att vissa av tillfällena ägde rum i informantens hem. Den främsta anledningen 

till det ligger i tekniska problem, då datorn som skulle användas under tillfällena fick skickas 

på service och kunde därmed inte användas. Därav fick informanternas egna datorer vid 

vissa tillfällen användas. Det gjorde även att själva spelsessionerna inte kunde spelas in, utan 

fick istället antecknas av mig under tiden informanterna spelade igenom artefakten. 

 

Efter att ha utfört pilotstudien visade det sig att plattformsmomentet av artefakten inte 

bidrog till studiens syfte och togs därför bort. Efter att det gjorts hamnade tiden att ta sig 

igenom artefakten på 10-15 minuter.  

 

Under pilotstudien besvarades den modifierade varianten av Qin m.fl. (2009: 

132-133) enkät via papper. I själva studien valdes däremot sättet att svara på enkäten att 

ändras och istället göras digitalt med hjälp av Google formulär, vilket både effektiviserade 

processen att samla in data och analysera den. Vidare minskade det risken för att datan 

skulle försvinna eller misstolkas under själva analysarbetet. I övrigt har, efter kritiken från 

informanterna som deltog i pilotstudien, en del av påståendena i enkäten omformulerats 

eller tagits bort. 

 

7.1.1 Informanternas erfarenheter 

 

Som beskrivits tidigare var målgruppen för studien studenter som både har tidigare spelvana 

samt någon form av erfarenhet av FPEG (First Person Exploration Games). Att hitta 

informanter som hade tidigare spelvana medförde inga hinder, dock var det svårare att finna 

informanter med erfarenhet av just genren FPEG. Det har medfört att just hur mycket 

erfarenhet de har, skiftar från informant till informant. Vissa har en tämligen bred 

erfarenhet av genren medan andra endast har spelat en eller ett fåtal titlar som ingår i 

genren. 

 

Streaming är något som också bör nämnas, då det blir allt mer vanligt att man istället kollar 

på när andra streamar deras genomgång av ett spel. I och med det var det ett antal 

informanter som hade sett fler streams av FPEG än vad de faktiskt spelat igenom själva. Jag 

hävdar dock att det fungerar som erfarenhet då orsaken till varför erfarenhet av FPEG var ett 

kriterium härstammar i informanternas förståelse för hur artefakten för fram narrativet. 
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Samtliga informanter hade tidigare spelvana där majoriteten spelade ca 10 timmar per 

vecka. Alla utom tre deltagare gick Spelutvecklingsprogrammet på HiS,  men dessa tre 

deltagare hade tidigare gått utbildningen. Åldersspannet låg mellan 22-29 år.

 

7.2 Analys 

 

Analyserna av datan som har erhållits genom spelsessionerna, enkäterna och intervjuerna 

har till stor del bestått i att söka mönster i hur informanterna har svarat i enkäterna samt 

intervjun för att på så vis kunna se om man kan finna skillnader mellan informanterna och 

grupperna. 

 

När det kommer till intervjuerna har fokus legat på att se hur de uppfattade narrativet som 

presenteras, om det fångade deras intresse samt leta efter nyckelord som upprepas mellan 

informanterna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och dessa inspelningar 

har genomlyssnats efteråt för att se så anteckningarna stämmer samt se över om något hade 

missats under själva intervjutillfällena. Enkäterna har till stor del använts som komplement i 

analysarbetet, något att kunna jämföra intervjuerna mot för att exempelvis kunna stärka ett 

samband som har visat sig. Dock har även enkäten för sig självt visat på intressant data. 

 

Vad gav då spelsessionerna och intervjuerna för data? Sett till vad den här studien primärt 

valde att undersöka har det visats inte finnas några drastiska olikheter i  hur de två 

gruppernas upplevelse var beroende på hur artefakten presenterades. Med det sagt har 

intervjuerna och den modifierade versionen av Quin mfl. (2013) fortfarande visat på en del 

betraktelser som är värda att nämna, dels i deltagarnas uppfattning av narrativet, miljöerna 

samt hur väl de tog till sig de lärande momentet som fanns med i artefakten. Nedan finner 

man resultaten från den enkäten. Resultaten har tagits fram genom att addera resultaten 

från vardera informant inom respektive grupp för att slutligen dividerats det med 7 eftersom 

man kunde poängsätta påståendena på en skala mellan 1-7. I enkäten betydde 1 håller inte 

alls med och 7 håller helt med.  

 

Spelets narrativ är tydligt 

Grupp 1: 4,57 Grupp 2: 4.28 

 

Handling fångade mitt intresse vid spelets början 

Grupp 1: 4,71 Grupp 2: 4 

 

Jag vill se hur resterande delar av narrativet spelas ut 

Grupp 1: 5.57 Grupp 2: 4,86 

 

Jag kunde fokusera på spelets narrativ 

Grupp 1: 4,14 Grupp 2: 3,29 

 

Under min tid med spelet, uppfattade jag det som att tiden gick fort 

Grupp 1: 4,71 Grupp 2: 3,86 
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Jag kan se samband mellan spelets olika minnen 

Grupp 1: 3,57 Grupp 2: 3,57 

 

Jag uppfattar relationerna mellan de olika karaktärerna 

Grupp 1: 4 Grupp 2: 3,57 

 

En andel av miljöerna uppfattades originella 

Grupp 1: 4 Grupp 2: 4,87 

 

Pusselmomenten påverkade inte min förståelse av spelets narrativ 

Grupp 1: 4.43 Grupp 2: 4,71 

 

Spelets lärandemoment var tydliga 

Grupp 1: 4,86 Grupp 2: 4,14 

 

Spelet fick mig att vilja veta mer kring den mänskliga hjärnan 

Grupp 1: 4,14 Grupp 2: 3,43 

 

Spelet bidrog med ny kunskap kring den mänskliga hjärnan 

Grupp 1: 4,43 Grupp 2: 4,14 

 

 

7.2.1 Narrativet 

 

Eftersom narrativ immersion är vad undersökningens problemformulering inriktar sig på är 

det inte mer än rätt att först se vad för data som har erhållits runt just  narrativet. Ser man 

till enkäten samt hur informanterna sedan svarade under intervjun kan man ana vissa 

mönster hos de två grupperna. Om man börjar med enkätens första påstående; Spelets 

narrativ är tydligt, ser man att grupp 1s svar är mer positiva på 4,57 jämfört mot grupp 2s 

4,28. Denna ringa olikhet som mellan de två grupperna kan uppfattas som något som inte 

bär med sig något värde, men jag anser att den fortfarande är värd att undersöka vidare då 

detta mönster återkommer i nästkommande påståenden samt överensstämmer dessa svar 

bra med hur informanterna från de respektive grupperna beskriver hur de tolkade narrativet. 

Grupp 1:s informanter hade utläggningar som fokuserade mer kring artefaktens narrativ, 

vem man spelade som och situationen man befann sig i. Det kan man se exempel på hos 

bland annat 2A, som gav en tämligen lång förklaring när hon bads förklara hur hon tolkade 

narrativet: 

 

“Jag tolkade det som att man själv, man var Carrie. Jag kommer inte ihåg vad som 

stod i breven tyvärr. Men jag antar att äntligen, att man hade en partner och att de 

tillsammans fick ett barn och att det barnet va runt troligtvis 6-7 år. För först såg man 

ultraljudsgrejen, ultraljudsbilden sen var det ett barnrum och i barnrummet var det 

också en liten panel där de också kollade hur långt barnet blev och då stod det 6 år. 

Det var det sista tror jag. Sen var det ju ett extra rum där det var det var ett ljud som  
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pep så det känns som barnet dog. Sen senare med Its your fault.”  

(2A) 

 

Det betyder inte att de förstod att de var Carrie, som jag kommer diskutera mer utförligt 

längre ned skiftade svaren gällande vem man var och vilket kön man hade, men de var mer 

säkra i deras svar gällande deras tolkning i narrativet. Vidare som man ser hos 2A 

uppmärksammade hon platsen i Arthurs rum där man kunde se hur han hade växt under 

åren och vad det kunde antyda, vilket hon var ensam om att göra. 3A gav även ett antal 

tolkningar och var den informant som fångade upp just en del av ledtrådarna som hänvisade 

till att mannen i relationen och Dr. Gage, som talar till spelaren, var en och samma. Vidare 

diskuterade han om hur relationen mellan mannen och kvinnan i narrativet verkade ha 

genomgått en svacka som sedan verkade ha blivit bättre efter tiden i stugan varpå de fick ett 

barn.  

 

Överhuvudtaget är grupp 1s svar gällande de påståendena i enkäten som involverar 

artefaktens narrativ mer positiva jämfört mot grupp 2 som man kan se i enkätens 

sammanfattning, eller att de tolkade andra delar av vad artefakten utgjordes av. Exempelvis 

berättade 2B att han både hade svårt att förstå vem man var i situationen samt förstå hur alla 

de olika minnena relaterar till varandra. “Jag fick något intryck om att det handlade om en 

familj. Men det var svårt, för mig att tyda vilken medlem jag spelade som. Och vad den här 

rösten som talade till mig var för entitet.” Efter det gick han vidare och förklarade att han 

kände sig distanserad från det narrativ som han kunde finna i miljön. Med det sagt var han 

en av dem som lade mest fokus kring de lärande momenten i spelet under intervjun och 

förklarade att anledningen till varför han skulle vilja fortsätta spela på följande vis:  

 

“...[I]ntresset av att fortsätta inte så mycket, nödvändigtvis vad som egentligen 

händer i storyn eller vem man är. Utan mer strukturen av att ha, att vi går igenom 

olika delar av hjärnan. Lär oss, antagligen genom olika pussel eller mekaniker 

baserade på de olika delar av hjärnan.” (2B) 

 

Vilket kan tyda på att han lade mer fokus på det lärande momentet och därav distanserade 

sig från narrativet mer än han möjligtvis hade gjort om han var en del av grupp 1.  

 

Det fanns dock undantag i dessa betraktelser åt båda hållen. Exempelvis hade informant 3B 

en, om man utgår från resterande informanter, tydlig bild av vem man var samt vad minnena 

funna i miljön betydde. Han uppmärksammade att det var två narrativ som löpte parallellt, 

“Det finns självklart ett narrativ  i det att spelaren, som det påstås då reser i sitt minne. Så 

det finns ett narrativ då i att ta sig ut. Men samtidigt berättas det ju ett narrativ i det man 

ser.”  Hans intresse för narrativet ser man även exempel på när jag bad 3B berätta hur han 

tolkade narrativet varpå han inleder med; “Om jag ska berätta om Carrie Smith som 

person?” i en säker ton. Efter det följer tämligen omfattande bild av hur han har tolkat 

narrativet och knutit samman de olika minnen som befinner sig i artefakten. Han 

reflekterade även i stor utsträckning kring vem Carrie var, bland annat vad det gällde hennes 

person och arbetssituation.  
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Jämfört med det har man informant 6A från grupp 1 som visade litet intresse för artefaktens 

handling. Det ser man bland annat tendenser i när hon bads beskriva hur hon tolkade 

narrativet. Då kommenterades endast den nuvarande situationen man var i, det vill säga att 

man spelar en person som har vaknat upp ur en koma och att ens mål är att aktivera olika 

delar av ens hjärna. När jag sedan gick vidare och bad hon beskriva vem man spelade som 

svarade hon kort “Äldre person med barn.” Även informant 3A beskrev sig som ointresserad 

av handlingen och var även den som tog minst tid på sig att kolla igenom miljöerna. Det kan 

dock emellertid förklaras med att han var en av de som hade minst erfarenhet av genren och 

förklarade att det sättet som artefakten presenterade narrativet på inte tilltalade honom. 

Detta i jämförelse med 1A, 2A, 4A och 5A som gav mer utförliga svar när dessa frågor 

ställdes, som man såg exempel på tidigare.  

 

När det kommer till vem man spelade som hade informanterna olika tolkningar gällande 

vem man var i relationen och därmed vilket kön man hade. Pilotundersökningen pekade mot 

att de manliga deltagarna trodde sig vara en man medan de kvinnliga ansåg sig vara en 

kvinna och då att man hette Carrie. Ser man till själva undersökningen finns det dock både 

kvinnliga och manliga informanter som trodde sig vara av det motsatta könet, vilket betyder 

att den misstanken som uppkom under pilotstudien gällande att manliga och kvinnliga 

informanter skulle projicera sig själva och därmed sitt kön inte stämmer. Däremot var det 4 

manliga informanter, närmare bestämt 1A, A3, 1B och 2B  som trodde sig spela som en man 

medan det endast var motsvarande 2 kvinnor, A5 och 6B som trodde sig spela som en man. 

Det som dessa informanter hade gemensamt var att de inte kunde svara på vad man hette 

medan majoriteten av de som trodde sig spela som en kvinna just trodde sig heta Carrie.  

 

Med det sagt var det ett antal som under intervjun ifrågasatte deras initiala tolkningar. Det 

ser man exempelvis hos 4A som själv påpekade att han hade förutfattade meningar om att 

spela som en man i och med hans egna kön och bytte sedan till att tro att han spelade som 

Carrie.  

 

7.2.2 Artefaktens miljöer 

 

Under de semistrukturerade intervjuerna lades fokus på artefaktens narrativ och hur 

informanterna uppfattade det för att se om man kunde se mönster i vad deras upplevelse. 

Något som framkom var just hur de två grupperna såg på narrativet i stort, vem man spelade 

och miljöerna man tog sig igenom. 4 (1A, 2A, 4A & 5A) av de 6 informanterna inom grupp 1 

hade en, jämfört med övriga informanter, tydlig bild av narrativet och kunde knyta ihop de 

olika minnen som var utplacerade på banan. När de diskuterade narrativet och hur de 

uppfattade det diskuterade de om att man hade varit med om en bilolycka, att man hade en 

son och var en del av en familj, med mera. Överhuvudtaget fokuserade dessa 4 informanter 

kring narrativa element under intervjun som helhet. När de blev tillfrågade huruvida de 

skulle vilja fortsätta spela och om de hade tankar om narrativet i övrigt låg deras fokus just 

kring artefaktens handling, oavsett om de hade positiva eller negativa saker att säga om det. 
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Ser man istället till grupp 2 svarade bl.a 3B på ett liknande vis, men det var också 4 stycken, 

informanterna 2, 4, 5 och 6B som talade mer om miljöerna och hur de kände mer 

distanserade sig från Carrie. Nedan finns utdrag på hur medlemmar från grupp 2 svarade om 

artefakten: 

 

“Att man byter miljöer och dem är mer konst än att dem ska vara logiska.” (4B) 

“Det var lite sådär mystiskt.” (6B) 

“Jag gillar när det är vitt och abstrakt.” (5B) 

 

Även i kontrast till hur majoriteten av grupp 1 förklarade att de ville veta mer om narrativet 

under intervjun diskuterade bl.a 5B om att hon ville uppleva mer av spelet, men inte 

nödvändigtvis ville veta mer om spelets narrativ. Som citatet från 3B i föregående stycket 7.3 

visade på att han hade en liknande uppfattning Överlag lade informanterna i grupp 2 mer 

fokus på beskriva miljöerna än grupp 1 samt beskriva artefaktens innehåll som något mer 

abstrakt.  

 

 

Figur 14. Överst grupp 1, följt av grupp 2. 
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Att grupp 2 lade mer fokus kring miljöerna kan man även se i hur de rankade påståendet En 

andel av spelets miljöer uppfattades som originella, vilket var ett av de få påståendena där 

grupp 2s svar var mer positiva än grupp 1s. Som ses ovan i figur 14 landade 3 av 6 från grupp 

2 på siffran 5 medan resterande mellan 6-7. Ser man till grupp 1 har endast 3 informanter 

svarat inom 5-7 spannet medan resterande låg mellan 2-4. Det går dock inte att säga 

huruvida detta faktiskt beror på hur spelet presenterades eller om det beror på andra 

faktorer, utan det hade behövts en mer omfattande undersökning för att kunna säga om det 

är ett faktiskt mönster eller ej.  

 

7.2.3 Lärande element 

 

Förutom påståenden i enkäten och frågor under intervjun kring artefaktens narrativ fanns 

ett antal som inriktade sig på artefaktens lärande element. Dessa var främst där för att se om 

dess data kunde bidra med intressant data i hur väl informanterna ansåg sig  ta till 

information kring den mänskliga hjärnan samt huruvida fokus på att lära sig och 

motivationen att lära sig möjligtvis skiftade mellan de två grupperna. Exempel på detta 

kunde vara att möjligtvis immersionen var högre i grupp 1 men nyfikenheten kring hjärnan 

var större i grupp 2. 

 

 

 

Figur 15. Ordningsföljd uppifrån och ned: Grupp 1 följt av grupp 2 
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Resultatet från grupp 1 är högre än grupp 2, även om det inte är inte någon drastisk skillnad. 

Jag anser dock att det var intressant att ta med i och med att mönstret återkommer i 

resterande påståenden som inriktar sig på spelets lärandemoment. 

 

Som tidigare nämnts, finns ett antal skyltar som ger information om den mänskliga hjärnan. 

Förhoppningen var att kunna se om det fanns en skillnad i hur informanterna i grupp 1 och 

grupp 2 tog sig tid att läsa varje skylt för att sedan gå vidare och i intervjuerna ta reda på hur 

väl informanterna hade tagit till sig dess information . Det visade sig dock inte finnas något 

mönster i de två grupperna, utan majoriteten av informanterna inom vardera grupp 

stannade till för att endast skumma igenom dess information. 

 

Undantaget var en skylt som befann sig vid en del av chamber 1 där man kunde blicka ut över 

sin egen grå hjärnsubstans, vid denna del finns det även en skylt som berättar om dess 

funktion och en del annan fakta. Denna stannade 10 av de 12 informanterna vid under en 

längre stund och läste igenom den grundligt. Det överensstämmer med vad de svarade under 

intervjudelen då de flesta tog grå hjärnsubstans som exempel när frågan angående om spelet 

hade lärt dem något angående den mänskliga hjärnan ställdes. 

 

7.3 Resultat 

 

Vad kan man dra för slutsatser av det här? Uppstår det någon skillnad när det kommer till 

spelarens narrativa immersion, hur de uppfattar narrativet samt vad de väljer att fokusera på 

beroende på hur man presenterar ett spel? Jag skulle säga att man med den här studien kan 

se skillnader, dock är det här en för liten undersökning för att kunna fastställa något. 

Dessutom är de olikheter som finns tämligen marginella vilket lika gärna kan bero på 

informanternas preferenser istället för något som uppstod på grund av hur artefakten 

presenterades. Men om man utgår från att de är grundade i spelets presentation, vad kan 

man dra för slutsatser? 

 

7.3.1 Immersion 

 

Den här studiens problemformulering och huvudsakliga inriktning kretsar kring narrativ 

immersion och huruvida den påverkas av sättet man presenterar ett spel, som i detta fall 

handlar om man väljer att fokusera på artefaktens lärandemoment eller ej. Efter att ha gått 

igenom och analyserat den tillgängliga datan finns det vissa tendenser som visar på det. 

Dock är dessa tendenser i nuläget tämligen små och och skulle behöva undersökas i en mer 

omfattande studie. Men om man ser till de tendenser som finns där visar det på att fokuset 

på narrativet och den narrativa immersionen i viss mån blev lidande i grupp 2 som istället 

lade mer fokus på miljöerna och pusselmomenten. Majoriteten av informanterna från grupp 

1 lade mer fokus på att förklara narrativet och hade mer djupgående reflektioner kring vem 

man var, medan större delen av grupp 2s informanter hade få saker att säga när det kom till 

narrativet. De kände sig distanserade eller att det som fanns var svårt att tolka.  
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7.3.2 Miljö 

 

Om man börjar med att se hur grupperna uppfattade miljön kan det bero på att grupp 2 

distanserade sig mer från narrativet än grupp 1 och på så vis lade mer tid på att betrakta 

miljöerna utifrån och inte som en del av en berättelse. Det kan leda till att de uppfattade 

miljöerna mer abstrakta och inte som minnen från faktiska situationer. 

 

7.3.3 Lärande element 

 

Även om inte svaren från enkäten skiljer stort mellan grupperna är ändå resultaten från 

grupp 1 mer positiva än de från grupp 2. Ser man till intervjuerna skulle jag påstå att det inte 

finns någon skillnad i hur mycket de har lärt sig, sett till deras svar. Enligt mig beror de lägre 

resultaten från enkäten på att grupp 2 hade högre förväntningar gällande hur mycket de 

skulle lära sig om ämnet. Därav blev risken högre att de skulle bli besvikna när dessa lärande 

moment inte var tillräckligt väl implementerade eller tydligt presenterade i själva artefakten. 

I och med det uppstod både en negativ inverkan på deras motivation för inlärning, samt lade 

de mindre fokus på de narrativa delarna då de var mer inställda på att lära sig om den 

mänskliga hjärnan. Denna tolkning kan svara på varför deras narrativa immersion samt 

uppfattning om narrativet differentierade sig från grupp 1s. 

 

7.3.4 trovärdighet 

 

Det är värt att nämna att dessa betraktelser från intervjuerna och likaså svaren från enkäten, 

inte markanta.  Samtliga informanter har blivit ställda samma frågor och har svarat på frågor 

som hur de tolkade narrativet, och så vidare. Som man ser finns det exempel åt båda hållen 

som går emot dessa slutsatser som jag har presenterat. Dock anser jag att majoriteten av 

informanterna påvisar dessa tendenser och kan därav vara av värde att undersöka vidare. 

Det som skiljer är just hur informanterna har svarat, hur säkra de har varit i de utläggningar, 

i vilken utsträckning de har kunnat koppla samman de olika minnena, vad de har fokusera 

mest på under intervjuerna, med mera.  
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8. Avslutande diskussion  

 

Sett till studiens resultat kan ett preliminärt svar ges gällande studiens problemformulering. 

De mönster som har uppenbarat sig visar på att insikten att ett spel menar att delge kunskap 

kring ett visst ämne får spelaren att skifta fokus och inverkar på deras narrativa immersion. 

Det får spelaren att distansera sig från narrativet, karaktärerna och på så vis gör de mindre 

intresserade av dessa element. Dock verkar inte insikten kring de lärande momenten öka 

motivationen att lära sig eller ha en positiv effekt på inlärningsförmågan. Detta är 

slutsatserna som går att dra sett till resultaten som visats genom studien. I och med detta bör 

man, om man utgår från den här undersökningen, inte presentera ett spels lärande moment. 

Därav har studien fått fram ett svar på dess problemformulering. Med det sagt skulle en mer 

omfattande undersökning behöva utföras för att se om resultaten beror på presentation eller 

andra faktorer. Vidare är det också intressant att expandera och testa detta i olika miljöer, 

med mera, vilket diskuteras under framtida arbete. 

 

8.1 Relevant litteratur 

 

Som diskuterades under tidigare forskning undersökte studien “Serious Games as a 

malleable learning medium: The effects of narrative, gameplay, and making 

students´performance and attitudes” (Chorianopoulos m.fl. 2017) huruvida narrativ i 

lärande spel kunde ha en positiv inverkan på deras motivation och inlärningsförmåga. Deras 

resultat pekar mot att den varken hade en positiv eller negativ inverkan. När man ser på 

deras resultat ställt i den här studiens kan det mycket väl vara så att narrativet inte ger en 

större effekt, men det kan också bero  på hur man presenterar spelet. Sett till resultaten 

uppfattades inte narrativet eller det lärande momenten lika positivt hos grupp 2. Huruvida 

de faktiskt lärde sig mer eller mindre är svårt att svara på men mönstret pekar åt att 

motivationen och deras uppfattning om hur mycket de lärde sig skiftade hos grupperna.  

 

Går man vidare och jämför resultatet mot studien “Using Gaming literacies to Cultivate 

New Literacies” (Hsu & Wang 2010), finns det vissa likheter i resultaten. Den studien 

undersökte huruvida man kunde använda sig av underhållningsspel som hade lärande 

element för att, bland annat, öka motivationen hos eleverna, vilket var något som också 

visade sig under den här studiens intervjuer. Även om det var en återkommande kommentar 

att artefakten var för kort, ansågs det också att sättet som artefakten presenterade de lärande 

momenten var motiverande och att de skulle , under en längre spelsession, ha lärt sig mer 

kring hjärnans olika delar. Om man skall se till resultaten som undersökningen har kommit 

fram till bör man inte presentera för eleverna vad i spelet de skall lära sig, utan istället endast 

introducera spelet som ett underhållningsspel. Med det sagt är det dock inget som går att 

säga säkert, givet hur svag skillnad som har visat sig och de få antalet informanter som 

deltagit i undersökningen.  

 

8.2 Samhälleliga-och etiska aspekter 

 

Sett till den här studien och hur den kan vara nyttig utifrån ett samhälleligt perspektiv, skulle 

jag främst argumentera för att det ligger i just hur vikten av hur man presenterar ett spel 

med lärande element kan vara gynnsam i skolan, utbildning på jobbet, med mera. Målet med 
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serious games grundas ofta i att öka motivationen samt inlärningsförmågan hos de som 

spelar spelet. Med det i  åtanke kan det vara bra att inte endast ha kunskap gällande hur man 

kan gå tillväga för att skapa ett sådant spel, utan också hur man ska presentera det. För detta 

bör dock studien expanderas och testas i andra miljöer, såsom på en skola, vilket jag kommer 

diskutera mer utförligt längre ned under rubriken Framtida arbete.  

 

Överlag finns det få etiska aspekter som kopplas till det här arbetet, enligt mig. Dock finns 

det potentiella etiska dilemman i att undanhålla ett spels egentliga syfte då det kan ses som 

manipulation. Överhuvudtaget att använda underhållningsspel med lärande element där 

man väljer att undanhålla vad de lärande momenten är för spelaren och att spelet ämnar att 

delge kunskap kan vara problematiskt sett från ett etiskt perspektiv. Det blir än mer tydligt 

om man ser till serious games och exempelvis hur Zyda (2005: 3-8) diskuterar America´s 

army (2004). Att det är ett spel som både kan användas i utbildningssyfte men som även 

spelas i underhållningssyfte. Zyda lyfter fram ett antal barn som har erfarenhet av att spela 

America´s army (2004). Som det framkommer i texten är inte barnen själva medvetna om 

vad spelet har för egentligt syfte, men deras föräldrar får förklarat att deras barn har 

potentiellt en högre chans att gå med den amerikanska armen. Är det etiskt hållbart att låta 

barnen spela vidare i det läget?  

 

Vidare på det spåret är något som kommer diskuteras längre ned, nämligen att utöka den här 

typen av undersökning till skolan. Den här studien har fokuserat på vuxna människor i en 

neutral miljö. Som kommer förklaras längre ned hade det varit intressant att se hur en 

liknande studie hade spelat ut i en skolmiljö. Dock uppkommer problematiken kring att just 

undanhålla vad studien har för syfte för eleverna. Sedan om man tänker ett steg längre och 

ser att det är en tydlig skillnad beroende på hur man presenterar ett underhållningsspel eller 

för den delen ett serious game. Säg att motivationen och inlärningsförmågan är högre om 

man undanhåller de lärande momenten som finns med. Är det korrekt att då undanhålla det 

lärande syftet för eleverna eller uppstår snarare ett scenario där man manipulerar eleverna 

genom att endast berätta en del av spelets syfte?  

 

8.3 Undersökningens problem och begränsningar 

 

Det finns ett antal faktorer som har påverkat undersökningen på ett negativt sätt samt har 

begränsat exempelvis tillvägagångssätten som spelsessionerna har kunnat analyserats. 

Nedanför presenteras de som, enligt mig, har varit mest framträdande.  

 

8.3.1 Artefaktens längd 

 

På grund av den givna tidsramen som fanns för att forma artefakten blev längden på 

artefakten ca. 10-15 minuter långt. Som togs upp i kapitel 4 var det något som misstänktes 

skulle kunna utgöra ett hinder då immersion är något som skapas och förstärks under längre 

spelsessioner. Även om både intervjuerna och enkäten visar på att en andel av informanterna 

från båda grupperna fann narrativet intressant och de fångade deras intresse vid spelets 

start, har den korta tiden visat sig ha haft negativa effekter på undersökningen. Dels var det 5 

informanter som ansåg att den givna tiden var för kort för att få en uppfattning om vem man 

var samt svara på huruvida de kände sig motiverade att veta mer kring narrativet eller övriga 
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aspekter. Dessutom, när de frågades kring huruvida de lärde sig något av spelet, beskrev de 

det snarare som att om de hade spelat under en längre period och sättet som de lärande 

elementen presenterades fortsatta på ett liknande sätt hade de erhållit ny kunskap kring 

hjärnan. Därmed hade undersökningen möjligtvis kunnat se en större skillnad gällande hur 

de två grupperna uppfattade och tog in narrativet om artefakten hade varit längre och bestått 

av fler banor. 

 

8.2.2 Preferenser 

 

Något annat som kan ha haft en negativ effekt på informanternas upplevelse var deras 

preferenser gällande narrativ och genre. Målgruppen skulle ha tidigare erfarenhet av FPEG 

men det sades dock inget om huruvida de föredrog den typen av genre. Även detta visade sig 

under intervjuerna då både 1B och 3A förde fram att de inte tyckte att sättet som narrativet 

presenterades på var intressant. Vidare sade 1B att den alldagliga situationen som narrativet 

kretsade kring heller inte var intressant då hen inte upplevde att något stod på spel. Dessa 

två informanter var både de som upplevdes minst engagerade under speltestningen och 

sällan stannade till för att försöka tolka vad de olika miljöerna och texterna betydde. Detta 

speglas även i deras svar i enkäten då 1B och 4A var de informanter vars svar lutade mest åt 

“Håller inte alls med” i deras respektive grupp. Därav kunde möjligtvis undersökningen fått 

mer enhetliga svar om informanterna inte endast hade med sig erfarenhet om dessa genrer, 

utan som också hade ett intresse av den typen av spel. 

 

8.2.3 Tekniska bekymmer 

Eftersom tekniska bekymmer begränsade var och när speltesterna och intervjuerna kunde 

ske var det 3 av de 12 tillfällena som ägde rum hemma hos informanterna. Detta kan ha 

inverkat i hur de närmade sig artefakten gentemot om de hade testat den i en likadan miljö 

som övriga informanter och därav kan det potentiellt ha skadat de intervjuernas validitet. 

Därutöver medförde det att spelsessionerna inte kunde spelas in, vilket potentiellt har 

resulterat i att en viss data som hade varit av intresse har missats.  

 

8.3.4 Tolka intervjuerna 

När det kommer till själva analyseringen av den datan som har införskaffats under den givna 

tidsramen har det till stor del bestått i att jag har lyssnat igenom intervjuerna i sökandet efter 

mönster. Eftersom tiden för denna analys har varit begränsad finns det en risk att jag har 

felläst eller missat mönster från intervjutillfällena. Dessutom är ljudinspelningarna inte av 

bra kvalitet vilket medför att det emellanåt har varit svårt i efterhand att höra vad 

informanterna har sagt.  

 

8.4 Framtida arbete 

Om denna studien skulle vidareutvecklas finns det ett antal faktorer som skulle behöva ses 

över för att kunna få mer konkret och tydliga data att analysera, enligt mig. Om man börjar 

med att fokusera på ett kortsiktigt plan skulle artefakten som används behöva ses över. 

Framförallt bör den göras längre då just dess korta längd var ett återkommande klagomål 

från informanterna, att de trodde att de skulle kunna uppskatta narrativet och de lärande 

momenten om artefakten hade varit längre, men att det var svårt att avgöra i och med 

artefaktens längt. Genom att göra den längre gör man det därav lättare för informanterna att 

44 



uppleva en tydligare form av immersion samt ge de en chans att ta till sig kunskap kring den 

mänskliga hjärnan. Tillika hade antalet informanter behövts öka i antal och kriterierna kring 

målgruppen hade behövts ses över, exempelvis i att de som deltar inte endast ska erfarenhet 

av FPEG utan också ha ett intresse för genren som helhet.  

 

 

8.4.2 Långsiktigt 

På längre sikt skulle studien, förutom att öka i antal informanter, också expandera i 

målgrupper och användningsområden. I den här studien har det begränsats till endast 

människor som har spelvana och erfarenhet av FPEGs. Det hade dock varit av intresse att 

vända sig till andra grupper och använda sig av andra former av artefakter för att på så vis 

kunna få en bredare kunskap kring ämnet. Exempelvis skulle man göra en liknande studie i 

en skolmiljö för att se vad för resultat man får där. Som Hsu och Wang (2010) förklarar kan 

elever bli motiverade genom underhållningsspel med lärande moment, men i vilken 

utsträckning påverkas deras motivation beroende på hur det presenteras? Om den narrativa 

immersionen eller immersion i stort sett till Qin m.fl. (2013) beskriver det, hur ändras den i 

ett klassrum gentemot i någons privata hem. Ser man till artefakten som har använts i den 

här studien, hur skulle resultaten sett ut om man vände sig till en målgrupp som studerar 

neurovetenskap? Skulle de möjligtvis visa på ett starkare intresse för de lärande momenten 

gentemot de informanter som deltog i denna undersökning? Det finns därigenom ett antal 

olika vägar man skulle kunna gå för att utveckla denna studie för att erhålla en mer 

omfattande förståelse för hur sättet som ett spel presenteras påverkar spelarens upplevelse 

och immersion. Detta är inte heller begränsat till endast lärande spel utan kan även 

användas inom underhållningsspel i stort.  
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Appendix - Länkar 

 

Länk till en google drive mapp som innehåller artefakten: 

https://drive.google.com/open?id=1hh5zLdUYdTldrLJeQIkDT5FIsy2odQly 

 

Länk till en google drive mapp som innehåller google formulären som användes till 

enkäterna samt informanternas svar: 

https://drive.google.com/open?id=1UQ5qaArbEESlL1e8uIncLGQuRJLdEpYv 

 

Länk till en google drive mapp som innehåller informanternas intervjuer i mp3 format: 

https://drive.google.com/open?id=17ADVTUB6R05X7gVFG72zI7gYxo3rEBu2 
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