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Sammanfattning 
 

Inom forskningsområdet för serious games (SG) råder en oklar uppfattning om 

narrativets roll i lärande-spel, samtidigt som SG som koncept har visat sig ha positiv 

effekt i flera studier. Mot bakgrund av detta undersöker den här studien hur unga vuxna 

uppfattar den berättelsedrivna speldesignen i ett ordförståelse-spel som självskattad 

motiverande faktor för att spela vidare. En artefakt, inspirerad av högskoleprovets ORD-

del, och enkätfrågor användes för att samla in data från 26 respondenter. Kombinationen 

av ordförståelse och narrativ kontext visade sig vara ett uppskattat koncept av majoriteten 

trots ett varierat resultat angående motiverande faktorer för att spela vidare; spelet 

uppfattades som ett alternativ för att öva ordförståelse. Resultatet utmynnade i ett antal 

speldesign-principer för spelarens motivation att spela vidare, lämpliga att ha i åtanke vid 

utvecklingen av liknande lärande-spel. På längre sikt skulle studien kunna fokusera på 

huruvida spelkonceptet har potential för inlärning och studera eventuella kopplingar 

mellan detta och motivation. 

Nyckelord: berättelsedriven speldesign, högskoleprovet, ordförståelse, motivation, 

serious games, narrativ 

  



 Innehållsförteckning  

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 3 

2.1 Serious games och dess effekter ............................................................................ 3 

2.2 Motivation och engagemang hos spelare av serious games ................................... 3 
2.2.1 Inre motivation och kognition .......................................................................................... 3 
2.2.2 Spelar-autonomi .............................................................................................................. 4 
2.2.3 Engagerande element och variabler ............................................................................... 5 
2.2.4 Feedback ......................................................................................................................... 5 

2.3 Berättande och narrativ i spel ................................................................................. 6 
2.3.1 Effekterna av narrativ i serious games ............................................................................ 6 
2.3.2 Narrativ speldesign i serious games ............................................................................... 7 

3 Problemformulering .......................................................................................... 8 

3.1 Metodbeskrivning .................................................................................................... 8 
3.1.1 Artefakten ........................................................................................................................ 9 
3.1.2 Enkät ............................................................................................................................... 9 
3.1.3 Urval .............................................................................................................................. 10 
3.1.4 God forskningssed ........................................................................................................ 11 

4 Genomförande ................................................................................................. 12 

4.1 Koncept ................................................................................................................ 12 
4.1.1 Inspirationskällor ........................................................................................................... 12 
4.1.2 Visuell presentation ....................................................................................................... 12 
4.1.3 Bonusspår ..................................................................................................................... 14 
4.1.4 Feedback i artefakten .................................................................................................... 16 
4.1.5 Berättelsestruktur .......................................................................................................... 18 
4.1.6 Sammanhang ................................................................................................................ 20 

5 Utvärdering....................................................................................................... 21 

5.1 Presentation av undersökning ............................................................................... 21 
5.1.1 Avvikande element i resultaten ..................................................................................... 21 

5.2 Analys ................................................................................................................... 22 
5.2.1 Helheten ........................................................................................................................ 23 
5.2.2 Spelvanor ...................................................................................................................... 24 
5.2.3 Attityd till berättelsen ..................................................................................................... 24 
5.2.4 Motivationsfaktorer ........................................................................................................ 25 

5.3 Slutsatser .............................................................................................................. 26 

6 Avslutande diskussion .................................................................................... 28 

6.1 Sammanfattning .................................................................................................... 28 

6.2 Diskussion ............................................................................................................ 28 
6.2.1 Motivation och engagemang ......................................................................................... 28 
6.2.2 Berättelsedriven speldesign .......................................................................................... 29 
6.2.3 Frivillig medverkan ........................................................................................................ 30 
6.2.4 Engagerande element och variabler ............................................................................. 31 
6.2.5 Feedback och belöning ................................................................................................. 32 

6.3 Avrundning ........................................................................................................... 33 

6.4 Retrospektiv och begränsningar............................................................................ 33 

6.5 Framtida arbete .................................................................................................... 34 



Referenser .............................................................................................................. 36 

 



 1 

1 Introduktion 

Med en bakgrund inom game writing hade vi ett intresse av att undersöka om och i så fall 

hur narrativ i serious games (SG) påverkar spelarens motivation. Som inledning används 

följande citat från Whyte, Smyth och Scherf (2015) och som är ett längre resonemang ur Lu, 

Thompson, Baranowski, Buday och Baranowski (2012): 

One of the most effective elements for enhancing the motivation to learn in 

serious game design is the creation of a storyline or narrative that 

contextualizes the to-be-learned skills and goals. Narratives that integrate the 

storyline with goal learning increase enjoyment, immersion in the learning 

context, and learner motivation. In general, storylines enable individuals to 

experience content in meaningful contexts. 

  Lu et al. 2012 se Whyte, Smyth & Scherf 2015, s. 3821 

Målgruppen för studien var unga vuxna mellan 18 och 30 år med intresse för ordförståelse. 

Vi skapade ett spel med berättelsedriven design och lärandesyfte som baserades på 

Högskoleprovet, med målet att undersöka spelarens uppfattning av berättande som 

motivationsfaktor för att spela vidare. 

SG har av forskare i fältet sedan lång tid tillbaka varit föremål för flera försök till 

definitioner. Varje definition ämnar sätta sin egen prägel men det som majoriteten till synes 

verkar vara överens om är att SG är spel skapade med annat än underhållning i åtanke 

(Djaouti, Alvarez & Jessel 2011). Denna syn på SG kan hittas i den översikt som Susi, 

Johannesson och Backlund (2007) presenterar och det är även samma definition som vi 

väljer att gå efter. Unga vuxna (18-30 år) är till synes underrepresenterade inom forskning 

kring SG och inlärning vilket motiverar valet av målgrupp för studien.  Denna målgrupp kan 

även ses korrelera med de åldersspann som är högst representerade bland deltagarna på 

högskoleprovet (Universitets- och högskolerådet 2018). Det lägger grund för att 

undersökningen baseras på provets tidigare innehåll. 

En övervägande andel av forskningen kring SG indikerar att spel höjer motivationen för 

lärande, medan inlärning däremot inte nödvändigtvis förändras. Inlärning kan dessutom 

vara svårt att mäta under begränsad tid och därför ligger vårt fokus på inre (“intrinsic”) 

motivation; när individer engageras av en aktivitet enbart utifrån egen vilja och personligt 

intresse (Malone & Lepper 1987; Ryan & Deci 2000), men indirekt även engagemang som 

ofta tas upp i samband med SG. Engagemang skapas när en aktivitets samtliga aspekter 

fångar individens uppmärksamhet och är en process som fortlöper under aktivitetens gång 

(Benyon, Turner & Turner 2005 se Whitton 2011, s. 598; O’Brien & Toms 2008). 

Inom forskningen för användning av narrativ i inlärningsspel finns det en diskrepans 

angående huruvida det har positiv eller negativ inverkan. Somliga menar på att det ger viktig 

kontext för användaren (Hamdaoui, Idrissi & Bennani 2018), andra likställer det med en 

distraktion eller som bäst irrelevant (Wouters et al. 2013; Garneli et al. 2017). Den här 

oklarheten kring det narrativa sammanhangets roll i SG och huruvida det påverkar 

spelupplevelsen för unga vuxna eller ej låg till grund för vår undersökning. Här fanns 

antydan till utrymme för att studera narrativets roll i inlärningsspel närmare och förbereda 

för vidare forskning. 
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Till hjälp för denna undersökning utvecklades en artefakt i form av ett berättelsedrivet 

textspel med syfte att se hur narrativ kan påverka spelarens motivation att spela vidare. Vår 

definition av textspel med berättelsedriven design likställer vi här med interaktiv fiktion (IF) 

och baseras på Sweetser (2008) som menar att IF låter spelaren ta emot, snarare än aktivera, 

innehållet i spelet. Den linjära berättelsen tillåter begränsade valmöjligheter och spelarens 

roll blir att upptäcka berättelsen genom dessa val (ss. 54-55). 

Spelet, som testade deltagarens ordförståelse, applicerar en narrativ kontext med målet att 

öka förståelsen av ett ord. Gränsen mellan ordkunskap och ordförståelse kan upplevas diffus 

och därför definieras ordförståelse i denna uppsats utifrån Högskoleprovguiden där det 

beskrivs som förmågan att både förstå och använda ett ord i kontext. Ordkunskap inkluderar 

endast “lexikal kunskap”, det vill säga ett ords betydelse utan egentlig praktisk användning 

(Högskoleprovguiden 2019). För att samla in data användes enkäter som sedan 

sammanställdes och kodades till ett resultat. 

Artefakten genomgick ett flertal iterationer utifrån de kommentarer som gavs i samband 

med pilottester. Både visuella och innehållsmässiga aspekter skalades upp respektive ner i 

förhållande till dess betydelse för undersökningens syfte. Slutresultatet blev ett 

huvudsakligen textbaserat spel som tillåter användaren att testa sina kunskaper i 

ordförståelse i narrativ kontext med viss feedback; det sistnämnda sker både i direkt samt 

långsiktig form. Pilotstudien innebar väsentlig återkoppling som främjade justeringar av 

både enkät och artefakt, vilket bidrog till ett mer genomarbetat utförande. 
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2 Bakgrund 

Följande avsnitt presenterar en litteraturöversikt av samlad forskning inom området för 

serious games. Inledningsvis behandlas de dokumenterade resultaten kring effekterna av 

SG. Fortsättningsvis följer en genomgång av olika aspekter inom motivation och 

engagemang hos spelare av SG i form av inre motivation och kognition, spelar-autonomi, 

engagerande element och variabler samt feedback. Slutligen sätts även berättande och 

narrativ i fokus, specifikt dess effekter och implementation i SG. 

2.1 Serious games och dess effekter 

Clark, Tanner-Smith och Killingsworth (2016) sammanställer sin analys över tidigare studier 

av spel för lärande och jämför tre olika resultat där samtliga presenterar fördelar med 

digitala spel för att öka lärande. Sammanfattningsvis visar det på nyttovärdet som SG har att 

erbjuda inom fältet för kunskapsinlärning. Clark, Tanner-Smith och Killingsworth (2016) 

resultat speglas av Boyle et al. (2016) som, med avsikt att reflektera det fortsatta intresset för 

digitala spel, likaledes sammanfattar tidigare forskning av spel och deras inlärningseffekt. 

Samtliga studier uppvisar här starka bevis för de positiva effekter som spel, och i vårt fall 

framförallt spel för lärande, genererar. Översikten presenterar positiva inlärningsresultat av 

främst kunskapsförvärvande inom framförallt STEM och hälsa. Framtida forskning bör, 

enligt Clark, Tanner-Smith och Killingsworth (2016), fokusera på att undersöka vilka inslag 

och mekaniker i spel som uppmuntrar engagemang och främjar lärande. 

Holmes och Gee (2016) kallar ett av sina ramverk angående SG för “the bridging frame”. Det 

handlar framförallt under senare år om att bland annat försöka göra övergången från 

grundskola och gymnasium till högre utbildning mer lyckad för att förbättra elevernas 

yrkesframtid. Holmes och Gee (2016) efterfrågar stabila och sammanhängande sätt för att 

bättre kunna förstå, diskutera och använda spel för lärande, samt inom olika discipliner. 

2.2 Motivation och engagemang hos spelare av serious games 

Motivation och engagemang är två aspekter som ofta undersöks i samband med forskning 

om SG (Wouters et al. 2013; Rodriguez-Aflecht et al. 2016; Iten & Petko 2014; Sedano et 

al.  2013; Papanastasiou et al. 2017). Resultaten tyder i många fall på att SG är mer effektiva, 

både gällande lärande och bibehållande av kunskap, än konventionella 

undervisningsmetoder, däremot är en eventuell koppling till motivation inte alltid lika säker. 

2.2.1 Inre motivation och kognition 

Wouters, van Nimwegen, van Oostendorp och van der Spek (2013) nämner att teoretiskt sett 

kan spel ha inverkan på inlärning genom dels kognitiva processer, dels genom att påverka 

motivationen och att flertalet teorier betonar den potential SG har för att påverka inre 

motivation. Den här typen av psykologi utnyttjas för att bättre förstå effekterna av spel och 

hur de kan användas inom lärande. Boyle, Connolly och Hainey (2011) utforskar olika 

aspekter som kan bidra till spelarengagemang, bland annat inre motivationsfaktorer i form 

av utmaning, fantasi, nyfikenhet och kontroll samt samarbete, tävling och igenkännande. 

Papanastasiou, Drigas, Skianis och Lytras (2017) menar att SG har en definitiv positiv 

påverkan på inlärning samt att spel också är högst motiverande och uppmuntrar lärande 

samt utveckling av färdigheter. Resultatet från en studie som undersöker kopplingen mellan 

nöje, motivation och inlärningsresultat (Iten & Petko 2014) konkluderade att det fanns en 
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tydlig korrelation mellan nöje och motivation till att fortsätta spela och lära sig mer. 

Liknande resultat kan återfinnas i Sedano, Leendertz, Vinni, Sutinen och Ellis (2013) 

undersökning som visar på en tydlig länk mellan fiktion och emotionellt samt kognitivt 

engagemang. Genom att använda sig av fantasi i spelets narrativ är det möjligt att framkalla 

och utnyttja dessa typer av engagemang. Frivillig medverkan bidrar starkt till inlärning 

genom spel, eftersom spelaren då oftast söker efter framgång som kan uppnås genom detta 

(Sedano et al. 2013). Iten och Petko (2014) fann dock ingen inverkan av korrelationen 

mellan nöje och motivation på resultatet av inlärning. Även testpersonernas förväntan på att 

spelet skulle vara roligt var irrelevant då det inte visade någon större effekt på resultaten.  

Vad som motiverar individer utforskas även på ett från övriga studier lite annorlunda sätt av 

Hamdaoui, Idrissi och Bennani (2018). Deras undersökning om Kolbs inlärningsstil och 

Bartles spelstil fann en koppling där inlärningsstil hos testpersoner kom till att 

överensstämma med olika spelstilar. Debatten har pendlat fram och tillbaka kring huruvida 

inlärningsstilar är vetenskapligt underbyggt, men författarna menar här att deras 

undersökning kan användas för att förutsäga inlärningsstil hos individer baserat på hur de 

spelar, och att det därmed kan bidra till forskning och studier kring bland annat motivation. 

Hamdaoui, Idrissi och Bennani (2018) poängterar att “learning must be as diverse as [the 

students] are” vilket ligger till grund för att utforska huruvida det går att anpassa 

inlärningsmetod och material utifrån varje individ. 

2.2.2 Spelar-autonomi 

Spelar-autonomi kan också tas in i beräkningen vid studier kring motivation och 

engagemang. Rodriguez-Aflecht, Hannula-Sormunen, McMullen, Jaakkola och Lehtinen 

(2016) jämför i sin studie hur upplevelsen såg ut för två grupper som fick tillgång till ett SG, 

där den ena gruppen tvingades spela i samband med en skoluppgift medan den andra bestod 

av frivilliga speltestare. De som tvingades spela gjorde detta i längre sessioner, avslutade fler 

uppgifter och trivdes mer med spelet än vad gruppen med frivilliga speltestare gjorde. 

Skolgruppen förbättrade inte sina matematiska färdigheter i lika hög utsträckning som den 

andra gruppen, men fick ändå bättre resultat jämfört med de som valde att inte spela 

överhuvudtaget. 

Resultaten från Rodriguez-Aflecht et al. (2016) visar dock ingen ökning av motivation, 

oberoende av kontext, vilket leder författarna till slutsatsen att inlärning bör vara 

huvudfokus när/om SG implementeras snarare än med syfte att motivera. De föreslår att 

framtida forskning riktar in sig mer på relationen mellan motivationsfaktorer och spelares 

beslut att spela frivilligt eller under tvång. Precis som Rodriguez-Aflecht et al. (2016) nämner 

även Boyle, Connolly och Hainey (2011) frågan om spelar-autonomi. De poängterar att när 

det gäller spel med underhållningssyfte så är det en aktivitet som förknippas med frivilligt 

deltagande medan lärande-spel ofta åtföljs av någon form av förpliktelse och kan i slutändan 

påverka nöjet med spelet. Detta påpekas även av Sedano et al. (2013) som menar att när spel 

används som ett schemalagt läromedel för skoluppgifter försvinner den frivilligheten och ses 

mer som ett åtagande. 

I sitt experiment har Leiker et al. (2016) också undersökt hur ökad autonomi kan påverka 

inlärningen med hjälp av ett SG. Deltagare delades in i två grupper varav den ena fick full 

kontroll över svårighetsgraden under test-sessionen medan den andra fick förhålla sig till en 

förutbestämd svårighetsskala. Efter ett uppföljningstest kunde slutsatsen dras att gruppen 
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med egen kontroll över svårighetsgraden, mer autonomi, behöll mer kunskap och i sin tur 

hade bättre inlärning samt större tecken på mer inre motivation under övningarna. 

2.2.3 Engagerande element och variabler 

Spelelement och variabler kan påverka motivationen och engagemanget hos spelaren. Boyle 

et al. (2016) går i sin litteraturöversikt igenom vad för variabler som kan påverka 

spelarengagemang. De fann bland annat att spelets attraktionskraft, engagemang och 

uppbyggnad kunde leda till motivation och rent allmänt positiva känslor gentemot spelet. 

Även i vilken mån tekniken uppfattades som enkel att använda samt dess nivå av 

användbarhet spelade stor roll för användarens intentioner med den. Viss utveckling inom 

området identifierar vad för egenskaper som kan tillföras i spel som engagerar mer och 

uppmuntrar lärande hos spelaren. Boyle et al. (2016) nämner subjektiva upplevelser som till 

exempel flow, men även spelegenskaper såsom grafik, regler och mål bidrog till att engagera 

och uppmuntra lärande. Därtill fanns det underlag som visade på att belöningar i spelet samt 

snabb laddningstid uppskattades högt. 

Sedano et al. (2013) listar fyra olika inre motiverande faktorer, tagna från tidigare forskning: 

“challenge” (ta sig an och över uppdykande hinder), “curiosity” (önskan att få veta mer och 

utforska), “fantasy” (spelaren förflyttas till en annan värld) och “personal control” (spelaren 

styr över situationen). Dessa faktorer skulle kunna vara värdefulla att förhålla sig till för 

framtida studier inom området av SG. Vidare beskriver Sedano et al. (2013) bland annat 

kognitivt och emotionellt engagemang som två drivande beståndsdelar för inlärning vilket 

skulle kunna användas för att bättre avgränsa fältet. Resultaten från Sedano et al. (2013) 

studie pekar på att spelares emotionella och kognitiva engagemang i lärande-spel aktiveras 

av att stimulera fantasin. Papanastasiou et al. (2017) konkluderar att misslyckande i spel 

tolereras i högre grad av användaren än i traditionella inlärningsmiljöer. Man poängterar 

slutligen hur viktig roll motiverande element har inom spel som ämnar att lära ut. 

Boyle et al. (2016) efterfrågar dock en mer omfattande överblick av studier som kartlägger 

spelegenskaper för engagemang och inlärning, något som Arnab et al. (2015) tar sig an i sin 

studie vilken nämns nedan. 

2.2.4 Feedback 

Whyte, Smyth och Scherf (2015) menar att kontinuerlig återkoppling och belöningar är 

viktiga för att jobba mot och uppnå läromål inom SG. Det poängteras samtidigt att 

långsiktiga mål bör prioriteras över kortsiktiga mål, vilka ofta förekommer i spel med 

underhållningssyfte. Dessa slutsatser kan ställas i kontrast till Arnab et al. (2015) text där det 

antyds att aspekter och designbeslut från underhållningsspel respektive lärande-spel bör 

kombineras. Detta till skillnad från Whyte, Smyth och Scherf (2015) som hellre vill segregera 

de två. Arnab et al. (2015) menar dock på att “roliga” aspekter och läromedel måste 

balanseras redan i den initiala designen. Det görs här ett antagande att lärande inte kan vara 

“roligt” på egen hand, utan måste blanda in designprinciper från spel ämnade att underhålla. 

Detta kan även stärkas med Lämsä, Hämäläinen, Aro, Koskimaa & Äyrämö (2018) text där 

slutsatsen dras att aktiva poängsystem och direkt feedback är effektiva för att öka 

engagemang samt motivation som i sin tur ökar lärandet. Det menas även på att lärande-spel 

är högst effektiva i små doser som istället kan repeteras, istället för långsiktiga mål och 

belöningar, vilket även är vad Whyte, Smyth och Scherf (2015) menar. I samma text tas det 
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dock upp att tillämpningen av “roliga” spelmoment till synes inte har någon påverkan på 

inlärningsresultat, likt det Iten och Petko (2014) kom fram till. 

2.3 Berättande och narrativ i spel 

En av dispyterna inom dataspelsutveckling handlar om narrativets förekomst och betydelse i 

spel. Juul (1999) menade exempelvis att spel inte är ett berättande medium; de kan, enligt 

honom, inte förmedla ett narrativ och gameplay samt story är två separata aspekter som inte 

kan blandas. Det kontrasteras med bland annat Murray (2004) som anser att spel är 

berättande rent naturligt; någon form av narrativ förmedlas alltid, oavsett avsikt. Dessa 

åsikter härrör från en tid då berättande i spel inte var lika etablerat och utforskat som idag, 

men de illustrerar förekomsten av den diskussion som narrativ i spel kan ge upphov till. 

2.3.1 Effekterna av narrativ i serious games 

I sin undersökning har Hamdaoui, Idrissi och Bennani (2018) gjort fyndet att användning av 

narrativ inom lärande-spel har en positiv effekt. Deras jämförelse och test av ett flertal olika 

inlärnings- respektive spelstilar visar att narrativ kan ge eleverna en bättre kontext samt 

lättare att relatera till karaktärer och berättelse. Tillsammans bör detta enligt Hamdaoui, 

Idrissi och Bennani (2018) resultera i en högre grad av immersion, vilket i sin tur ger en 

positiv effekt på inlärningen. Antydan att narrativ är något att fokusera på inom SG förstärks 

av Clark, Tanner-Smith och Killingsworth (2016) som menar på att övergripande forskning 

visar att berättande i lärande-spel ger en viktig förankring i kontext och bör fortsätta vara i 

fokus för detta område. 

Slutsatsen från Hamdaoui, Idrissi och Bennani (2018) kan ställas i kontrast med Wouters et 

al. (2013) analys som menar på att det fortfarande är oklart om narrativ faktiskt har en 

positiv påverkan för lärande-spel. Det antyds här att en berättelse kan ha motsatt önskad 

effekt för lärande och att det istället distraherar. I spel-genrer som främst ämnar att 

underhålla har narrativ en stor roll att spela, samt även i textbaserad inlärning, men för SG 

vars fokus ligger på annat än att underhålla går det ännu inte att säga om narrativ är positivt 

eller negativt (Wouters et al. 2013).  

Genom Garneli, Giannakos och Chorianopoulos (2017) drogs slutsatsen att lärande-spel 

skapar mer motivation och bättre attityd mot lärande genom spel. I samma studie hävdades 

det även, genom att testa samma spel med och utan narrativ, att berättande inte har någon 

inverkan på prestation och resultat. Det visar rentav att de som spelade utan narrativ var 

mer villiga att spela om spelet, vilket är positivt för lärande där repetition är viktigt. 

Författarna ponerar slutligen att den narrativa aspekten på något sätt måste utvecklas vid 

repeterade genomspelningar för att förbättra sin effektivitet i framtiden (Garneli, Giannakos 

& Chorianopoulos 2017). 

Clark, Tanner-Smith och Killingsworth (2016) visar på att en berättelse som är relevant för 

det område som spelet ämnar lära ut inom, är mindre effektiv till skillnad från ett irrelevant 

narrativ. Studien definierar en relevant berättelse som att den direkt har att göra med de 

uppgifter som ska utföras i spelet; exempelvis att narrativet handlar om att analysera 

vetenskaplig data där spelaren måste använda matematik och dylikt för att göra framsteg. 

Irrelevant narrativ skulle exempelvis kontrasterande kunna vara en berättelse om en 

zombieapokalyps men med samma matematiska mekanik (2016). Samma studie tittade även 

på relevansen av narrativets djup och därmed dess inverkan på inlärning. Olika grader av 
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djup kontrollerades; från endast kontext och scenario till en hel narrativ utveckling under 

spelets gång. Man kunde sedan konkludera att spel med lite eller inget berättelsedjup hade 

mer effekt på inlärningen. Dock testades endast berättelsedjupets relevans på fem personer, 

vilket påverkar resultatets validitet (Clark, Tanner-Smith & Killingsworth 2016). 

2.3.2 Narrativ speldesign i serious games 

I sin text om designen av SG drar Whyte, Smyth och Scherf (2015) slutsatsen att framtida 

SG, som är inriktade mot lärande, bör fokusera på långsiktiga mål som är knutna till 

narrativet. Man visar även på att berättelsen bör vara direkt sammankopplad med 

utbildningsmålet för att uppnå maximal inlärningspotential; en berättelse som inte är det 

kan istället distrahera.  

Helmut och Moser (2018) introducerar och undersöker sitt inlärningsverktyg Story 

Templates, ett verktyg som kombinerar små berättelser med skoluppgifter för att skapa ett 

större intresse och motivation hos eleverna. Man har i studien undersökt huruvida Story 

Templates motiverar elever att repetera inlärningsmaterialet och om berättelserna är en 

motiverande faktor för dem. Testgruppen visade på att eleverna kände sig motiverade att 

utföra uppgifterna igen samt att berättelserna, enligt tolkning av resultaten, var en 

bidragande motiverande faktor till detta (Helmut & Moser 2018). 

Ovanstående teoretiska bakgrund ramar in forskning som omfattar motivation, SG och 

berättande i spel. Tillsammans utgör forskningen ifråga den bas som denna undersökning 

och följande problemformulering vilar på. 
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3 Problemformulering  

Samtidigt som forskning visar på att SG kan ha en positiv effekt på lärande och ge betydande 

resultat för kunskaps- och inlärningsupptag, förekommer det även viss tvetydighet kring 

detta. Den här studien ämnar utforska var, i utrymmet mellan dessa två positioner, en 

artefakt med berättelsedriven speldesign kan placera sig. 

Majoriteten av de studier som har tagits med i den teoretiska bakgrunden behandlar en 

yngre målgrupp; under insamlingen av litteratur uppfattades nämligen en tendens till brist 

på forskning kring unga vuxna. Denna till synes avsaknad på relevanta undersökningar ledde 

fram till antagandet att det kan finnas ett behov och därmed anledning för oss att studera 

denna målgrupp till gagn för fältet.  

 

Vi fokuserade i första hand på motivation framför engagemang, och då framförallt 

självskattad motivation för att tillgodose studiens omfång. Utifrån den tidigare forskning 

som i tidigare kapitel behandlades går det dock att se att begreppen ofta står i ett slags 

inbördes beroendeförhållande till varandra, vilket innebär att även engagemang indirekt 

inkluderades i studien.  

Den slutsats som främst går att dras från avsnittet om bland annat motivation och 

engagemang är att det finns en tydlig symbios mellan motivation och engagemang inom SG 

för lärande. Iten och Petko (2014) visar dock på att dessa tidigare nämnda faktorer inte har 

någon påverkan alls på inlärningsresultatet. Vi anser att det är ett intressant konstaterande 

då motivation och engagemang kan leda till repeterade spelomgångar vilket i sin tur 

uppmuntrar ökad inlärning (Helmut & Moser 2018). Vad gäller design går det även där att se 

motstridiga röster angående kommersiella, det vill säga “roliga” (Arnab et al. 2015), kontra 

traditionella designbeslut (Whyte, Smyth & Scherf 2015). 

 

Inom det narrativa området går det att se friktion mellan de olika texterna angående 

narrativets roll inom SG för lärande. Hamdaoui, Idrissi och Bennani (2018) och Clark, 

Tanner-Smith och Killingsworth (2016) menar exempelvis på att berättande är positivt för 

lärande då det skapar viktig kontext för användaren. Wouters et al. (2013) påstår däremot 

att det inte går att säga huruvida narrativ är positivt eller negativt; om något kan det vara 

distraherande för användaren, en negativ aspekt av berättande i lärande-spel som även 

Garneli, Giannakos och Chorianopoulos (2017) tar fasta på. 

 

Slutsatserna att motivation och narrativ har en oklar roll i SG och att unga vuxna är en 

underrepresenterad testgrupp, samt att SG har visat sig ha positiv effekt i flera studier, 

formulerar tillsammans ett problem att undersöka vidare: 

Hur uppfattar unga vuxna den berättelsedrivna speldesignen i ett ordförståelse-spel som 

självskattad motiverande faktor för att spela vidare? 

3.1 Metodbeskrivning 

Detta avsnitt går igenom utformningen av den artefakt som användes i studien, valet av 

enkät som datainsamlingsmetod samt urvalet av respondenter. Slutligen tas även god 

forskningssed upp. 



 9 

3.1.1 Artefakten 

Undersökningen, vars syfte var att generera data till hjälp för att besvara frågeställningen, 

utfördes i två segment som sammanlagt tog uppemot 20 minuter per deltagare att 

genomföra. Till detta skapades en artefakt i form av ett spel med textverktyget Twine 

(Klimas 2009), där målet är att presentera ordförståelse i narrativ kontext för respondenten 

med syfte att avgöra om det har någon påverkan på deras vilja att spela vidare. Det första 

segmentet av undersökningen innebar att respondenten spelade igenom nämnda artefakt. 

Twine-spel kan öppnas i valfri webbläsare vilket minskade eventuella problem med 

installation samt körbarhet (dock testades artefakten enbart i Firefox och Chrome). Det här 

innebär att spelet teoretiskt sett även skulle gå att spela på mobil och surfplatta, men 

utvecklingen skedde med PC, skärmstorlek 13 till 15 tum, i åtanke. Det visade sig dock att 

vissa av spelets funktioner inte fungerade korrekt på mobil samt surfplatta, något som 

diskuteras vidare i senare kapitel. 

Spelet ställer användaren inför ett textbaserat äventyr på ungefär 10 minuter med minimal 

grafik där narrativ förenas med ordförståelse-uppgifter. Uppgifterna består av tre-fyra 

meningar där ett specifikt ord går att klicka på och spelaren möts då av fem olika 

svarsalternativ varav ett beskriver ordet korrekt och de övriga felaktigt. Vid korrekt svar tas 

spelaren till ett bonusspår med ett nytt ord att svara på och vid fel svar fortsätter spelaren på 

huvudspåret. Efter eventuellt bonusspår hamnar spelaren återigen på huvudspåret, oavsett 

rätt eller fel svar. Korrekta svar leder alltså till en längre, mer utfylld berättelse, medan 

felaktiga svar tar en igenom spelet på snabbast möjliga vis. Dessa instruktioner för spelet 

medföljde även i inlägget som presenterades för deltagarna. 

I slutet av spelet presenteras en överblick av den avslutade spelomgången i form av facit och 

en procent på andelen frågor som besvarats korrekt. Detta erbjuds för att ge användaren en 

möjlighet till utvärdering och möjligtvis befästning av ny kunskap. Eftersom det är möjligt 

för spelaren att missa ord kan summan av antalet ord i slutändan skilja sig åt mellan spelare. 

Därför presenteras resultatet även i procentform för att göra spelomgångar lättare att 

jämföra. Hur spelaren bedömer sin insats kan ske på ett par olika sätt (Hattie & Timperley 

2007, s. 88); bedömningen kan vara direkt, där spelaren får veta i vilken omfattning den har 

klarat spelet (hur många poäng insamlade av hur många möjliga, hur hög procentandel). 

Den kan även vara jämförande, vilket innebär att spelaren efter sin omgång kan ta sin poäng, 

procentandel, antal hittade ord med mera och antingen jämföra med spelets högsta 

poäng/procent, en kompis resultat eller en eventuell tidigare spelomgång. För att minimera 

risken för buggar och oklarheter kring innehållet pilottestades spelet på personer ur liknande 

målgrupp för studien innan det riktiga urvalet av respondenter gjordes.  

3.1.2 Enkät 

För insamlingen av data ombads respondenten att efter sin spelsession svara på en enkät (se 

Appendix A) med 16 frågor som bifogades med spelet. Undersökningen, i form av enkät och 

spel, lades ut digitalt i Facebook-grupperna “Studenter vid Högskolan i Skövde”, “DSU - 

Dataspelsutveckling Skövde”, “Högskoleprovguiden” och “Högskoleprovet - De starkas 

genväg” samt Högskoleprovguidens eget forum. Digitaliseringen av insamlingsprocessen 

undviker onödig användning av papper men sparar även tid som annars hade gått åt till att 

vänta in fysiska svar via post. Valet av insamlingsmetoden baserades rent praktiskt 

framförallt på det faktum att enkäter är ekonomiskt fördelaktigt och snabba att processa 

(Bryman 2011, s. 228). Som verktyg för att besvara undersökningens frågeställning handlade 

det om att utgå från ett kvantitativt förhållningssätt men fortfarande med möjlighet att 
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omfatta kvalitativa aspekter, såsom ett antal öppna frågor för att möjliggöra mer nyans i 

svaren och motverka det faktum att vi inte hade möjlighet att ställa följdfrågor. Det 

minskade förhoppningsvis den eventuella förlust av data som kunde ha genererats under en 

intervju. 

Fördelen med att använda enkäter som insamlingsmetod är att eventuella variationer som 

kan uppstå från den som intervjuar elimineras då alla respondenter behandlas identiskt 

genom enkäten (Bryman 2011, s. 229). Vid en intervju på plats, som i kvalitativa 

undersökningsmetoder, finns det möjlighet att hjälpa till med eventuella oklarheter; i 

avsaknaden av detta bifogades istället tydliga instruktioner till den här undersökningen. Som 

ett resultat av pilotstudien, som gav en föraning om hur frågorna kunde uppfattas och tolkas, 

reviderades formuläret och utformade sedan enkäten som lades upp i form av inlägg på 

sociala medier tillsammans med artefakten. Inlägget som bidrog med instruktioner innebar 

frivillig medverkan och möjliggjorde för respondenterna att själva bestämma plats och 

tidpunkt för undersökningen. En annan anledning till valet av enkäter var den personliga 

förhoppningen om att respondenterna skulle svara mer sanningsenligt om de inte behövde 

möta skaparna av artefakten som de ombads bedöma. 

Dela Rosa och Eskenazi (2011) utforskar vikten av att ställa direkta och/eller detaljerade 

frågor för att generera så korrekt data som möjligt från enkäten, snarare än att använda sig 

av mer generella frågor (s. 302). Detta följde vi till stor del men lade även till mer generella 

frågor som handlade om bakgrund och erfarenhet. Enkäten inledde med ett antal sakfrågor 

(Trost 2012, s. 65) som behandlade bland annat ålder, tidigare spelvana och utbildningsnivå 

med syfte att etablera respondentens bakgrund och vilka erfarenheter respondenten utgick 

ifrån (“Vad är din erfarenhet av Högskoleprovet?” och “Jag spelar gärna spel där berättelsen 

tar stor plats.”). En del av dessa frågor utnyttjade en Likert-skala på 1-5 där 1 stod för “Håller 

inte alls med” och 5 stod för “Håller helt med”. 

Fortsättningsvis ställdes attityd- och åsiktsfrågor (Trost 2012, s. 69) som åsyftade själva 

spelupplevelsen, till exempel hur deltagarna upplevde att narrativ kontext påverkade deras 

ordförståelse (“Jag förstod betydelsen av de utvalda orden med hjälp av berättelsen i spelet”) 

samt eventuell vilja att spela vidare (“Hade du valt att spela ett liknande spel på din fritid?” 

och “Vad motiverade dig främst att spela vidare?”). Meningen var att dessa frågor skulle 

utvinna hur den narrativa aspekten uppfattades av spelaren och huruvida den skapade 

motivation att spela mer, vilket kunde kartlägga spelarens självskattade motivation. 

Sammantaget var enkäten en blandning av både stängda och öppna frågor, varav vissa av de 

förstnämnda baserades på Likert-skalan för att mäta spelarnas attityd. De öppna frågorna 

kompletterade datan i form av djupare och mer ingående svar som skulle kunna förklara 

attityden mot narrativet i spelet. Mängden öppna frågor begränsades dock eftersom slutna 

frågor tenderar vara lättare att besvara för respondenten (Bryman 2011, s. 228) samt 

smidigare för intervjuaren att koda (Bryman 2011, s. 245). Överlag var ambitionen med 

enkäten att få till en balanserad och varierad blandning av frågor som kunde bibehålla 

respondentens intresse. 

3.1.3 Urval 

Urvalet baserades på undersökningens målgrupp, det vill säga unga vuxna (18-30) med 

intresse för ordförståelse. För att kringgå partiskhet exkluderades personer med släkt- eller 

nära vänskapsband till oss. Gruppen av respondenter nåddes genom inlägg på sociala medier 

där krav för medverkan (ålder och intresse för ordförståelse) samt länk till spel respektive 
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enkät delades. En medveten risk vid användning av anonyma enkäter på detta sätt är 

ovissheten om huruvida respondenten uppfyller dessa krav för medverkan. Tanken var dock 

att de svar som samlades in genererade tillräcklig mängd data som kunde väga upp en sådan 

eventuella skevhet. Det praktiska kravet för medverkan innebar även läskunnighet i svenska 

för att kunna ta till sig och förstå den skrivna texten i spelet och enkäten. Utöver detta 

undveks särskilda termer, till exempel “narrativ”, för att inte riskera frågetecken kring 

språkbruket. Rent generellt förblev språket i enkäten enkelt för att undvika missförstånd och 

kunna nå ut till respondenter även utanför området för spelbranschen. Det önskade antalet 

ifyllda enkäter låg mellan 20-25 stycken, vilket avsåg enkätstorlekens förhållande till den tid 

som fanns till att koda samt analysera datan, och det var även drygt vad slutsiffran landade 

på. 

3.1.4 God forskningssed 

Studien har haft i åtanke de fyra forskningsetiska principer som tidigare listades av 

Vetenskapsrådet (2002); informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (2002, s. 6). Publikationen har dock uppdaterats till God forskningssed 

(2017) och använder nu fyra andra begrepp, vilka även de tas i beaktande här; sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och integritet (2017, s. 40). 

Vi tog hänsyn till informationskravet i form av att alla deltagare på förhand fick veta vad 

undersökningen gick ut på samt dess syfte. Detta bidrar till större transparens för individen 

som därmed kan göra ett mer informerat beslut angående sitt deltagande. Det framgick även 

hur resultaten skulle användas samt till vilken nytta det eventuellt kunde bidra med. 

Samtyckeskravet innebär att få samtycke från deltagarna i undersökningen och vad gäller 

enkäten kan samtycket anses ha lämnats i samband med att den ifyllda enkäten skickades 

tillbaka. Samtliga respondenter i vår studie var över 18 år och i stånd till att själva ge sitt 

samtycke, både för deltagande och eventuell avbruten medverkan. Ingen påverkan eller 

påtryckning för respondenternas deltagande förekom från vår sida. 

Undersökningen ifråga har inte utrett eller utforskat några direkt etiskt känsliga områden; 

konfidentialitetskravet innebär dock fortfarande att samtliga personuppgifter rörande 

respondenterna har behandlats med största möjliga konfidentialitet. Den här typen av 

förutsättningar gav deltagarna anonymitet då uppgifterna som lämnades var otillräckliga för 

identifikation. 

Likt nyttjandekravet avser så används undersökningens insamlade personuppgifter inte till 

någonting annat utöver den avsedda studien och enkäterna som skickades ut frågade heller 

inte om namn utan endast ålder samt spelvana. Genom säker behandling av uppgifterna som 

lämnades riskeras inte respondenternas integritet, även om dessa personuppgifter 

förmodligen inte skulle kunna påverka den enskilde vid eventuell läcka av information. 

  



 12 

4 Genomförande 

Följande kapitel behandlar artefakten och dess progression från koncept till brukbart verktyg 

för datainsamling. Rubrikerna går igenom de olika delar som har tagits i beaktande, både för 

artefakten men även vissa förändringar som enkäten har genomgått. 

4.1 Koncept 

Inledningsvis visualiserades 10-20 ord som skulle komma till att kontextualiseras med hjälp 

av tre till fyra meningar av berättelse (se Appendix B). Tio av frågorna utgör 

huvudberättelsen och är obligatoriska för att klara spelet, medan varje rätt svar leder till en 

bonusfråga. Högskolerådet tillhandahåller äldre ordförståelse-prov i ett digitalt arkiv som 

går tillbaka till år 2013 (Högskoleprovet.nu 2019); bland dessa valdes de markerade orden ut 

som sedan används i artefakten. 

4.1.1 Inspirationskällor 

Arbetet med artefakten inspirerades bland annat av Högskoleprovet från Universitet- och 

Högskolerådet. Provet anordnas två gånger per år och innehåller olika delar som testar både 

matematik samt språkkunskaper. Bland dessa finns en del som specifikt fokuserar på 

ordförståelse, där 20 ord utan kontext ska matchas med motsvarande synonym bland fem 

alternativ. Formatet var vägledande för konstruktionen av artefakten som utöver detta 

inkluderar narrativ kontext.  

En annan inspirationskälla gällande framförallt artefaktens interaktion med användaren var 

mobil-applikationen Ordspelet (Teoriappar Sverige AB, 2018). Applikationen presenterar 

spelaren för diverse ord från tidigare högskoleprov som åtföljs av fyra svarsalternativ. Bland 

dessa alternativ ska sedan spelaren välja; vid korrekt svar lyser alternativet grönt och vid fel 

svar lyser alternativet rött. Varje rätt svar genererar olika hög poäng beroende på hur lång 

svarstid spelaren tar på sig och visas konstant på skärmen. Vi har valt att dölja poängen för 

att minimera risken för distraktion hos spelaren samt fokusera mer på berättelsen. Efter ett 

visst antal liv är spelomgången över och slutpoängen presenteras. Ordspelet har en inbyggd 

“high score”-funktion som tillåter användaren att direkt jämföra sin prestation med andra 

spelare. Denna studies artefakt har däremot ingen sådan funktion, här ställs spelaren 

snarare mot oss speldesigners samt spelet i sig. 

The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers (Vogler 2007) har påverkat 

utformningen av artefaktens berättelse och tillhandahåller en beprövad struktur för hjältens 

karaktärsutveckling. Det faktum att artefakten till stor del har följt denna struktur har 

påskyndat arbetet avsevärt och givit narrativet en bättre sammanhållning. Detta diskuteras 

mer i senare kapitel angående narrativet. 

4.1.2 Visuell presentation 

Artefakten presenterar en paragraf av text åt gången där ett (1) ord markeras i blått. Ordet 

ger i en lista förslag på synonymer som förklarar ordet och spelarens uppgift är att välja rätt 

alternativ för just det ordet.  
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Figur 1 Skärmdump från en spelsession där listan med alternativ samt det 
blåmarkerade ordet illustreras.  

Testning visade på att det fanns en tendens att spelaren klickade och svarade på ordet direkt, 

innan den tillhörande texten blivit läst. Den här typen av tävlingsinstinkt när spelaren 

försöker ta sig igenom spelet så snabbt som möjligt för att se sitt resultat, var inte gynnsamt 

för undersökningens eller artefaktens syfte, och behövde åtgärdas. 

En av dessa åtgärder blev en förprogrammerad timer som markerar det relevanta ordet först 

efter ett antal sekunder med målet att sakta ner tempot och förhoppningsvis uppmuntra 

spelaren att läsa den tillhörande texten. Samtidigt implementerades även ett 

färgkodningssystem som innebär att spelaren får se grönt eller rött ljus bakom sitt valda 

svarsalternativ, vilket är tänkt att signalera rätt eller fel och fungera som en typ av direkt 

feedback. 

 

Figur 2 Illustration av färgerna som syns vid klick när spelaren valt rätt 
(vänster) respektive fel (höger) svar till ordet “kufisk”. 
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Vid testning på mobil och surfplatta framkom det dock att färgerna inte alltid visas vid val av 

ord, dessutom kan färgerna rött och grönt vara svåra att uppfatta vid färgblindhet, vilket kan 

påverka spelupplevelsen och därmed enkätsvaren. Just färgblindhet tog vi ingen hänsyn till i 

den här versionen som är i sin mest basala och enklaste form, men det är något som kan 

utforskas vidare. Möjliga konsekvenser av att inte se färgerna diskuteras ytterligare under 

rubrik 4.1.4 om feedback i artefakten. 

I ett tidigt skede planerades även implementationen av egenproducerade bilder för varje 

passage i artefakten. Ett antal bilder producerades och testades på sin plats i spelet. 

 

Figur 3 Ett urval av de bilder som övervägdes för implementation men senare 
övergavs. 

Efter övervägande ansåg vi dock att bilderna kunde upplevas som distraherande om de 

hängde ihop för mycket med berättelsen, vilket skapade frågor angående bildernas 

eventuella påverkan på undersökningens resultat. Detta ledde slutligen till beslutet att 

minimera mängden bilder och det landade i att endast använda en enda bild genom hela 

spelet i dekorativt syfte. 

4.1.3 Bonusspår 

På det konceptuella stadiet var tanken att spelaren skulle kunna hamna på narrativa 

omvägar under äventyrets gång. Varje fråga hade ett potentiellt “sidospår” som drygade ut 

berättelsen och därmed även tiden det tog att ta sig i mål. Detta kan liknas vid Seymor 

Chatmans filosofi om kernels och satellites (1978, ss. 53-54) där huvudspåret är en kernel 

vars samtliga delar är väsentliga för narrativets logik, medan sidospåren motsvarar satellites 

som berikar berättelsen men kan tas bort utan inverkan på huvudberättelsen. Vid detta 

tillfälle låg tidsaspekten fortfarande på bordet, det vill säga att en snabb spelare skulle 

belönas för sin tid. Testning visade dock på en missbedömning angående användarens 

uppfattning om dessa extra spår. 
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Figur 4 En del av flödesschemat som illustrerade artefakten med sidospår-
strukturen. 

Det utmynnade i en av de första tydliga vändpunkterna i form av att sidospåren upplevdes 

som mer intressanta än beräknat och att spelaren gärna gick igenom dem. Känslan av 

bestraffning för ett felaktigt svar saknades alltså. Testning visade på att användare var 

motiverade att gå igenom artefakten igen och medvetet svara fel för att komma åt de extra 

passagerna, som vi sedan insåg var bonusar snarare än omvägar. Lösningen blev att ta 

tillvara på den motivationen genom att vända på strukturen av designen samt döpa om 

sidospår till bonusspår; spelaren får nu istället ett bonusspår vid rätt svar och ytterligare 

innehåll blir belöning istället för straff. Namnbytet förklarar tydligare avsikten med de extra 

passagerna som något att sträva efter för spelaren. 

 

Figur 5 Samma flödesschema som tidigare men denna gång med bonusspår-
strukturen. 

Denna iteration grundades på Whyte, Smyth och Scherf (2015) som gör gällande att negativ 

feedback som konsekvens av misslyckande kan minska spelarens motivation till att fortsätta 

spelet och därmed även eventuell inlärningspotential (s. 3822). I båda versionerna har det 
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funnits en medveten risk att möjligtvis råka alienera de användare som svarar fel genom att 

endast ge dem huvudspåret och därmed en mer avskalad berättelse. Funderingar på att 

strömlinjeforma artefakten genom att sammanfoga narrativets bonus- och huvudspår 

övervägdes men slutligen gjordes avvägningen att bonusspåren i sig motiverar mer än de 

eventuellt hämmar upplevelsen. Även detta beslut fattades utifrån Whyte, Smyth och Scherf 

(2015) vilka menar på att “when both medium-term and long-term goals are implemented 

and integrated with the storyline, players exhibit more intrinsic motivation to continue 

playing” (s. 3822). Artefaktens kortsiktiga mål innebär att klara av att besvara ordet som 

spelaren står inför för att direkt få tillgång till berättelsens bonusspår. Det långsiktiga målet 

är ett bra slutresultat samt berättelsens helhet.  

En möjlig anledning till att bonusspåren visade sig intressanta för spelaren kan vara 

bonusspårens möjlighet att lämna utrymme för karaktärsutveckling och humor, medan 

huvudspåret istället fokuserar på att föra berättelsen framåt. Detta behandlas vidare i kapitel 

nedan angående narrativet. 

4.1.4 Feedback i artefakten 

Lämsä et al. (2018) nämner att feedback, men även poängsättning, är motiverande såväl som 

engagerande aspekter av speldesign och därmed viktiga att ha i åtanke (Mohd Syah et al. 

2016, Saine et al. 2011, Schwartz & Bayliss 2011 se Lämsä et al. 2018, s. 603) och därför togs 

designbeslut utifrån detta påstående med syfte att få spelaren att vilja spela vidare. Studiens 

problemformulering handlar om unga vuxnas självskattade motivation att spela vidare; 

enligt McMillan och Hearn (2008) kan självskattning “promote intrinsic motivation, 

internally controlled effort, a mastery goal orientation, and more meaningful learning” (s. 

40) och är en viktig aspekt att inkludera i artefaktens design. Feedback definieras enligt 

Hattie och Timperley (2007, s. 81) som information vilken tillhandahålls av en agent (till 

exempel lärare, en själv, erfarenhet) angående ens eget utförande av eller förståelse för 

någonting. Feedback uppstår alltså som en konsekvens av ett utförande. Hattie och 

Timperley (2007) diskuterar fyra olika nivåer av feedback; “feedback about the task (FT) [...] 

about the processing of the task (FP) [...] about self-regulation (FR) [...] and about the self as 

a person (FS)” (2007, s. 90). Den nivå som vi fokuserar på är framförallt FT och innebär 

feedback som kan relatera till hur väl eller på vilket sätt en uppgift har utförts (2007, s. 91). 

Enligt Hattie och Timperley (2007) är feedback verkningslös tills det att den presenteras i en 

lärande kontext i vilken feedback används. Det är vad som händer i steg två, när personens 

utförande bedöms och informeras om (s. 82). Element som kunde uppmuntra engagemang 

för artefaktens berättelse och regler tillsammans med motivation att fortsätta spela 

etablerades. Ett sådant element var eventuell direkt feedback vid rätt respektive fel svar och 

blev en återkommande diskussion. När spelaren klickar på ett av alternativen syns en färg 

(grön för rätt, röd för fel) innan nästa passage för att omedelbart upplysa om spelaren valt 

rätt eller fel. Om spelaren får återkoppling till sina handlingar direkt så skulle det kunna 

föranleda vidare engagemang och vilja att fortsätta, oberoende hur bra det gick. Testproven 

från Högskoleprovet ger av förklarliga skäl ingen antydan till rätt/fel förrän på resultatsidan. 

Å andra sidan ger Ordspelet (Teoriappar Sverige AB, 2018), som har inspirerat artefakten, 

direkt feedback till spelaren i form av poäng vars värde varierar beroende på hur snabbt och 

rätt spelaren svarar. Vi hamnade någonstans i mitten av detta spektrum och diskuterade 

kring i vilken omfattning artefakten skulle ha fler spelegenskaper eller snarare fokusera på 

en mer renodlad läsupplevelse. 
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Tidiga speltester antydde att det finns en risk att spelaren missar den direkta feedbacken i 

form av färgerna till svarsalternativen eftersom det går så pass fort när ett alternativ väljs. 

Detta resultat fortsatte även efter att färgernas betydelse introducerades i början av spelet 

och gav upphov till mycket diskussion. Om feedback åtföljs av korrigerande information, 

menar Hattie och Timperley (2007), kan det nämligen vara en effektiv metod för att lära sig 

nya färdigheter eller uppgifter (s. 100). Det gjorde oss benägna att se till att spelarna faktiskt 

kunde uppfatta feedbacken och kunde ha varit incitament nog för oss att addera 

kompletterande passager efter ett svar som tydligare hade informerat spelaren huruvida 

svaret var rätt eller fel samt eventuellt vad rätt svar var. Problemet som uppstår om spelaren 

inte hinner uppfatta färgen tillhörande sitt svar är att både den direkta feedbacken och 

upplägget med bonusspår för rätt svar förlorar sina syften då inget annat antyder för 

spelaren om svaret är rätt eller fel. Utöver detta vore det nära nog omöjligt för spelaren att 

veta om den befinner sig på huvud- eller bonusspår eftersom färgerna inte informerar om 

detta. Som åtgärd till det sistnämnda problemet inkluderades ordet “bonusspår” högst upp 

på dessa, vars syfte förklaras i introduktionen (“nu har du hittat ett bonusspår”). Det 

informerar därmed spelaren både huruvida svaret var rätt eller fel, samt om spelaren 

befinner sig på huvud- eller bonusspår. Det skulle emellertid fortfarande inte visa för 

spelaren om svaret från ett bonusspår vore rätt eller fel, då alla svar från bonusspår leder till 

huvudspåret. 

Efter ytterligare överläggning och med avstamp i vad Hattie och Timperley (2007) säger om 

att för mycket feedback angående den specifika uppgiften däremot kan leda till att individen 

fokuserar alltför mycket på målet snarare än hur målet ska uppnås, vilket kan innebära fler 

trial-and-error-metoder istället för en djupare förståelse för uppgiften (s. 91), togs dock 

beslutet att inte inkludera sådana kompletterande passager. Det skulle kunna sätta alltför 

stort fokus på spel-delen, när det egentligen är ord- och läsförståelse som artefakten bör 

koncentreras kring. Som kompromiss, eftersom det uppenbarligen fanns behov av ett 

förtydligande gällande instruktionerna till spelet, övervägdes en implementation i form av 

att markera orden “grönt” och “rött” i respektive färg för att dra uppmärksamheten dit och 

förhoppningsvis leda till klargörande, men detta uteblev på grund av tidsbrist. 

Vissa typer av feedback påverkar mer än andra. Exempel på detta kan vara att personen får 

feedback angående en uppgift och på vilket sätt den kan effektiviseras. Lägre effekt har 

däremot beröm, belöning och bestraffning (Hattie & Timperley 2007, s. 83-84), vilket är vad 

vår artefakt fokuserar på. Framförallt belöning frågar sig Hattie och Timperley (2007) om 

det överhuvudtaget bör kallas för feedback (s. 84). Samtliga testare av spelet uttryckte dock 

en önskan om att tydligare få veta huruvida deras svar var rätt eller fel, trots 

implementationen av färger till respektive svar som uppenbarligen inte syns tillräckligt väl. 

Färgerna agerar som en typ av belöning/bestraffning, Hattie och Timperleys (2007) 

påpekande till trots, och speltestarna efterfrågade även mycket riktigt någon form av 

bekräftelse eller information på deras utförande. När detta sedan saknades, eller missade att 

noteras, uppmärksammades det. Lösningen med att skriva “bonusspår” överst på relevanta 

passager fungerar endast till viss del, då alla svar i ett bonusspår leder tillbaka till 

huvudspåret, oavsett om det är rätt eller fel, vilket lämnar spelaren i ovisshet om sin insats i 

de fall som de missat färgerna. Hattie och Timperley menar även att feedback är som mest 

effektiv när den tillhandahåller information angående rätt, snarare än fel, svar och när målet 

med uppgiften har specificerats ordentligt (2007, s. 85). Detta appliceras på artefakten, där 

målet tydligt förklaras i början, vilket enligt Hattie och Timperley (2007) har större chans att 

öka ansträngningen (s. 86). 
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Vi var rörande överens om att behålla bonusspåren snarare än satsa på en helt linjär 

berättelse. Det innebar att vi kunde erbjuda mer innehåll vid rätt svar för att göra 

upplevelsen mer belönande, i stil med “jag fick rätt och därför tillgång till mer information, 

något som en som svarat fel i samma passage inte skulle få”. Det övervägdes även att i facit 

visa vilka ord som blivit rätt respektive fel besvarade för att kanske bidra till någon form av 

lärande och presentera en bättre översikt av spelarens resultat, istället för att spelaren måste 

lita på sitt eget minne för att komma ihåg sina svar. På grund av tidsbrist hann detta tyvärr 

inte implementeras. 

Hattie och Timperley (2007) konstaterar slutligen att effektiv feedback bör vara tydlig, 

meningsfull och tillhandahålla logiska kopplingar samt relatera till specifika mål med 

uppgiften (s. 104). Författarna påpekar dock att instruktioner kan ha högre värde än 

feedback, vilket endast kan inträffa i ett andra led och utifrån tidigare information (2007, s. 

104). Det är vår uppfattning att den feedback som spelarna till artefakten får är tillräckligt 

tydlig och kopplad till uppgiften för att den ska upplevas som nyttig, men framförallt 

motiverande. 

4.1.5 Berättelsestruktur 

För att kunna arbeta så tidseffektivt som möjligt var vi överens om att en redan etablerad 

berättelsestruktur vore lämplig som ram för artefaktens narrativ. The Writer's Journey: 

Mythic Structure For Writers av Vogler (2007) inspireras av Campbells The Hero with a 

Thousand Faces (1949) och beskriver hjältens tolv steg på den klassiska resan. Antalet steg 

passade med visionen för antalet passager som skulle förmedla huvudspåret i berättelsen. 

Strukturen förenklade arbetet med berättelsen genom att visa vilka delar som skulle 

inkluderas (se figur 6). Det innebar att det blev lättare att fokusera på syftet med artefakten 

som ett verktyg för datainsamling snarare än en originell historia vilket i detta fall kunde ha 

tagit upp onödig tid. 
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Figur 6 En tabell som visar de tolv stegen i Hero’s Journey (vänster) och hur 
de tolkats i artefaktens berättelse (höger). 

Eftersom artefakten framförallt testar ordförståelse är tanken att berättelsen ska erbjuda en 

narrativ kontext för ordets betydelse. Lämsä et al. (2018) fann att längre berättelser är 

oändamålsenligt i designen av lärande-spel då det tar längre tid för spelaren att nå en viss 

punkt (s. 604). Varje enskild passage i vår artefakt är en typ av delmål av ett större mål, där 

texten hålls kort för att inte tappa intresse och fortsätta driva spelaren framåt. I och med att 

endast ett (1) ord per passage markeras kändes det dessutom som ett logiskt beslut att inte 

överväldiga passagen med text för att minska risken för eventuell påverkan av motivationen 

att fullfölja spelomgången. Det kändes dessutom inte försvarbart att presentera stora block 

med text när endast ett (1) ord sedan kom att väljas ut. På grund av att textmängden 

begränsades på detta sätt blev det huvudspårets syfte att framförallt föra berättelsen framåt; 

det fanns inte utrymme att utveckla varken karaktärer eller genre. Introduktionen av 

bonusspår (se rubrik 4.1.1) gav bokstavligt talat mer spelrum för sådan utveckling och en 

möjlighet för oss att experimentera med humor eftersom de endast skulle finnas med som 

utfyllnad utan något avgörande innehåll för berättelsen. Ironiskt nog visade tester på att 

dessa passager gav en mer underhållande upplevelse för spelaren och det blev följaktligen en 

av anledningarna till att bonusspåren ändrades till belöning för rätt svar snarare än straff för 

fel svar. 
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I ett första stadie kunde spelaren klicka fram svarsalternativen till det markerade ordet 

direkt. Det genererade dock en slags tävlingsinstinkt-reaktion hos testare som, utan att 

riktigt läsa texten, omedelbart gick till svarsalternativen. Det går naturligtvis att se även 

detta som ett resultat, men eftersom vi vill testa berättelsens tyngd och roll som 

motivationsfaktor behöver den i viss mån forceras på spelaren för att garantera liknande 

förutsättningar för alla testare. Vi valde därför senare i processen att sätta allt markerande 

av ord på en timer för att spelaren inte ska se vilket ord som kommer till att markeras, och 

därmed även svarsalternativen, förrän efter ett antal sekunder. Den här lösningen drar ner 

på tempot i artefakten och förhindrar eventuella “speedruns” där spelaren utan omvägar 

skulle kunna klicka på de markerade orden direkt och ignorera ordets kontext. 

Förhoppningen var att en otålig spelare, som inte kan interagera med något annat förrän 

ordet dyker upp, skulle  läsa texten i brist på annat. 

Det fanns även funderingar på att utöver en timer lägga till möjligheten att klicka var som 

helst på skärmen för att låta spelaren visa när den läst klart. En sådan funktion nådde dock 

aldrig implementation då vi misstänker att detta kan ta oss tillbaka till ruta ett, det vill säga 

att spelaren bara klickar sig förbi texten utan att faktiskt läsa. 

4.1.6 Sammanhang 

Spelar-autonomi och det sammanhang i vilket spelet spelas, det vill säga frivilligt eller som 

del av studier, är enligt Sedano et al. (2013) en väsentlig del i hur ett spel påverkar inlärning. 

Detsamma kan återfinnas i Boyle, Connolly och Hainey (2011) som även tar upp dilemmat 

om att ett spel måhända erbjuda autonomi men att det kan undermineras av en ofrivillig 

användarmiljö (s. 72). Å ena sidan kan det i studiesammanhang innebära att spelaren läser 

mer noggrant för att undvika att göra fel, men å andra sidan handlar det fortfarande om en 

“ofrivillig” situation. Om spelaren måste ta sig an spelet som en del av till exempel 

undervisning kan det uppfattas som en obligatorisk uppgift vilket riskerar att eliminera 

känslor av engagemang för upplevelsen (Sedano et al. 2013, s. 822). Vår utgångspunkt har 

kontinuerligt varit att denna artefakt ska vara en frivillig aktivitet, som antyds bland annat 

genom att respondenterna bör ha ett intresse för ordförståelse eftersom det kan generera 

initial motivation för att spela. 
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5 Utvärdering 

Följande avsnitt redogör för undersökningens studie som omfattar både artefakt och enkät. I 

detta inkluderas analys av den insamlade datan samt slutsatser kring resultatet under 

respektive rubriker. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen genererade 26 svar med god spridning över det tänkta åldersspannet 18-30 

år, men med en majoritet under 25 år. Ungefär hälften av respondenterna beräknas ha 

kommit från Högskolan i Skövdes Facebook-grupper medan övriga uppskattas ha funnit 

undersökningen genom Högskoleprovguidens Facebook-grupper och forum. Inläggen som 

gjordes för att locka respondenter bestod av en kort text som informerade deltagarna om 

undersökningens syfte för att sedan instruera till att först spela igenom artefakten och 

därefter besvara enkäten. Undersökningen distribuerades digitalt vilket därmed gjorde det 

möjligt för deltagarna att göra den på egen utsatt tid samt på valfri plats. Enkätsvaren 

sammanställdes med hjälp av Google Formulär och genererade sedan ett antal olika diagram 

för att göra resultatet mer lättöverskådligt. 

 

Under rubrikerna 4.1.2 (Visuell presentation) och 4.1.4 (Feedback i artefakten) nämner vi 

dels problemen med att få fram färgerna för direkt feedback på mobil och surfplatta, dels hur 

central denna feedback kan vara för spelupplevelsen. Huruvida deltagarna såg färgerna 

skulle ha kunnat ge ett diskutabelt bortfall eftersom det kan påverka hur personen 

uppfattade spelet och därmed konceptet. Resultatet visade dock ett lågt eventuellt bortfall 

eftersom antalet respondenter som spelade på mobil eller surfplatta var så pass få (4 av 26, 

15%) och av dessa kommenterade hälften på problemet. 

5.1.1 Avvikande element i resultaten 

Bland de inkomna svaren stack framförallt två respondenter ut på olika sätt från övriga 

deltagare och påverkade resultaten; den ena respondenten var 31 år och föll därmed utanför 

kriterierna för undersökningen. Hen var dessutom överlag negativt inställd till 

spelupplevelsen, vilket i sig inte är en udda företeelse men visade sig dessutom rent allmänt 

vara motstridig till SG och kombinationen av nytta med nöje (“Jag läser hellre litteratur för 

att bildas. Jag gillar spel med ett väl utfört narrativ, men känner att just berättandet inte 

riktigt fungerar när nyttan är så explicit och viktigare än helheten.”). Den andra 

respondenten var starkt kritisk till spelupplevelsen (“Inget motiverade mig att spela vidare, 

ville bara bli klar med den [spelet] för undersökningen”) och språkbruket lutade närmast åt 

provocerande i fritextsvaren (“Man insåg direkt att ni inte använt egna ord utan rakt av 

plagierat ord från högskoleprovet. Sad.”). Vi ser detta som ett typexempel på riskerna med 

enkätundersökningar där deltagaren är anonym och har fritt utrymme att uttrycka sig på vad 

sätt den önskar utan konsekvenser. 

Eftersom varje deltagare utgör endast 4% av datan placerade vi dessa respondenter som 

möjliga avvikelser från resterande data. Vi valde dock att inkludera svaren på grund av att 

innehållet gav upphov till relevanta diskussioner i samband med övriga svar. 

Med tanke på den relativt korta utvecklingstiden av artefakten var det förväntat att alla 

respondenter inte skulle vara helt positiva till spelupplevelsen på grund av både tekniska och 

personliga preferenser; läshastighet (“[F]ör oss som behärskar speedreading så måste ni låta 
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ordet blåmarkeras snabbare [---] orkar inte sitta och vänta flera sekunder efter man läst klart 

på att få svara på frågan”; “Det tog lite lång tid för orden att markeras, så ibland tröttnade jag 

lite på väntetiden”), brist på feedback (“Jag gillade inte heller att man inte fick se det rätta 

svaret direkt om man svarade fel”) och avsaknad av spel-aspekter (“Gillar formatet men 

saknade grafik”; “inga illustrationer.”). Anledningen till att detta diskuteras som avvikande 

element i resultaten beror på åsikternas låga förekomst. Samtliga aspekter av artefakten som 

här nämns skulle även gå att ändra på inför eventuellt nya versioner för att tillgodose 

preferenser och eliminera dessa oönskade variabler i undersökningen. 

5.2 Analys 

Analysen av den insamlade datan tog avstamp i studiens frågeställning som handlar om 

huruvida unga vuxna uppfattar den berättelsedrivna speldesignen i ett ordförståelse-spel 

som självskattad motiverande faktor för att spela vidare. Vidare innebar arbetet med 

analysen en indelning av särskilt framträdande mönster/tendenser, vilket landade i ett antal 

grupperingar enligt följande: helheten, spelvana, attityd till berättelsen, motivationsfaktorer. 

Frågorna med fritextsvar användes av en majoritet bland deltagarna för att ge vidare 

kommentarer, vilket även har räknats in. 

 

Helheten, det vill säga svaren från samtliga 26 deltagare, grupperades i analysen på grund av 

den enighet som trädde fram bland respondenterna efter att datan hade samlats in. Spelvana 

blev aktuell för analys dels på grund av ett jämnt deltagarantal fördelat mellan med och utan 

spelvana (se figur 7), men även eftersom det visade sig finnas tydliga skillnader mellan de två 

grupperna. 

 

 

Figur 7 Diagram som redovisar respondenternas spelvana. 

Respondenternas attityd till berättelsen samt deras drivande motivationsfaktorer har en 

direkt koppling till studiens frågeställning och är därmed naturligt relevanta för oss att se 

närmare på. För att kunna gruppera svaren angående berättelsen på ett mer hanterbart och 

översiktligt sätt likställdes positiva ord som till exempel “roligt” och “underhållande” från 

både fritextsvar samt flervalsfrågor. Svarsalternativet “ologiskt” tolkades inte heller som 

nödvändigtvis negativt, eftersom det inte är synonymt med icke-underhållande. Svar som 

innehåller “ologiskt” tillsammans med “oengagerande” visade däremot en tydlig ståndpunkt 

och tolkades utefter detta. 
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5.2.1 Helheten 

Enkätens inledande fritextfråga, som berör deltagarnas första intryck av spelupplevelsen, 

fick 18 av 26 (69%) personer att nämna ord som kan associeras med en positiv attityd till 

artefaktens helhet. Vidare använde 12 av 26 (46%) personer ord som handlade om 

artefaktens potential och användbarhet för liknande övningsuppgifter. Tillsammans visar 

detta på en generellt positiv bild av spelet, vilket även förstärks av att 19 av 26 (73%) 

deltagare svarade i en senare enkätfråga att de kunde tänka sig att använda ett sånt här spel 

för att öva på ordförståelse (se figur 8). 

 

Figur 8 Diagram som redovisar respondenternas spelvana. 

Bland resterande deltagare på samma fråga var det 5 som svarade “kanske” samt 2 som 

svarade “nej”. Fritextsvaren från dessa respondenter nämnde tekniska problem (svårt att 

veta om det var huvud- eller bonusspår, visste inte om de svarat rätt), 

ointressant/oengagerande berättelse, tråkigt spel rent allmänt, och avsaknad av grafik som 

faktorer vilka påverkade spelupplevelsen. En deltagare efterlyste större konsekvenser av att 

svara fel medan en annan funderade över möjligheterna med att lägga in ett liknande 

koncept i actionspel istället. 

Många deltagare (23 av 26, 88%) hittade minst en aspekt i artefakten som motiverade dem 

att spela vidare (se figur 10). Av dessa har 7 av 23 (30%) uppgivit att berättelsen motiverade 

och 15 deltagare menade att “få 100%” var mest motiverande. Endast 3 personer 

motiverades inte av någonting överhuvudtaget. Anledningar som gavs för detta inkluderar 

ointressant berättelse, tekniska problem (till exempel att svars-feedback inte fungerade som 

den skulle då färgerna och bonusspårens indikativa titel ej syntes) samt personliga 

preferenser (för lång tid innan orden dök upp). 

Huruvida berättelsen bidrog till förståelsen av orden var det 19 av 26 (73%) respondenter 

som angav 4 eller mer och menade därmed att berättelsen definitivt bidrog med förståelse. 

Endast 9 av 26 (35%) fann berättelsen underhållande men vid inkluderingen av övriga 

positiva ord (till exempel “intressant” och “rolig”) steg siffran till 54% (14 av 26). Skillnaden 

mellan de som ansåg att berättelsen bidrog med förståelse och de som fann berättelsen 

positiv kan innebära att respondenterna såg berättelsens funktion som användbar, men att 

det inte nödvändigtvis behöver betyda att berättelsens innehåll var omtyckt.  Bland svaren 

visade det sig även att 5 av 26 (19%) uttryckligen ogillade berättelsen men ändå kunde tänka 
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sig att använda det för ordförståelse. Av de 5 personerna visade samtliga tecken som tyder på 

eller uttryckligen säger att de gillade konceptet, vilket pekar på att spelet hade kunnat 

fungera även för dessa respondenter om vissa ändringar genomförts vad gäller berättelsen. 

Enkätfrågan angående deltagarnas attityd mot bonusspåren genererade spridda, men 

förhållandevis positiva, svar. 13 av 26 (50%) angav att de upplevde att bonusspåren bidrog 

till berättelsen medan 10 av 26 (39%) menade att de kändes som en belöning och 9 av 26 

(35%) angav även att de fick dem att vilja svara rätt flera gånger. Utöver detta var det endast 

2 av 26 (8%) som ansåg att bonusspåren var helt onödiga vilket kan visa på en generellt 

positiv uppfattning av denna mekanik. 

5.2.2 Spelvanor 

Undersökningens data inkluderade 11 deltagare som inte hade någon spelvana alls, samt 15 

som spelade spel regelbundet i veckan. I gruppen utan spelvana kunde hälften (6 av 11, 55%) 

tänka sig att spela ett liknande spel på fritiden; av de med spelvana var det mer osäkert då 

ingen svarade “ja” utan höll sig till “kanske” eller “nej”. 

Majoriteten (10 av 11, 90%) av de utan spelvana kunde tänka sig att använda ett sånt här spel 

för att öva ordförståelse. 9 av 15 (60%) med spelvana tyckte detsamma. I båda dessa frågor 

syns ett visst motstånd hos de som har tidigare spelvana och detta kanske beror på att 

artefaktens avskalade spelmekaniska struktur inte är engagerande nog för en van spelare. 

Denna teori förstärks av att bland de som inte har spelvana har 8 av 11 (73%) svarat att de 

inte tyckte att spelet var tråkigt (satte 1 eller 2 på frågan angående huruvida spelet var 

tråkigt) medan bland de som har spelvana angav ingen 1 och endast 5 av 15 (30%) uppgav 2; 

resterande svarade 3 eller mer. 

Värt att notera är att ungefär hälften av respondenterna uppskattas ha kommit från 

Högskolan i Skövde, vilket kan innebära att många av dessa studerar dataspelsutveckling. 

Det gör att begreppet “spelvana” kan vara svårt att definiera i analysen då det skulle kunna 

vara möjligt att ha mindre spelvana och samtidigt ägna regelbunden tid åt att studera 

dataspel. I framtida studier vore den här reflektionen fördelaktig att ha med i beräkningen 

men för den här studien har ingen sådan hänsyn tagits då resultaten redan hade samlats in 

och analyserats vid tidpunkten för dessa insikter. 

5.2.3 Attityd till berättelsen 

När det kom till respondenternas attityd till berättelsen gick det att se två tydliga grupper i 

form av att 9 deltagare svarade “underhållande” och 10 svarade “oengagerande”. Bland de 

som svarade det sistnämnda hade 7 tidigare spelvana; det kan möjligen peka på att de har en 

preferens angående hur ett narrativ ska fungera samt presenteras i ett spel. 
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Figur 9 Diagram som redovisar respondenternas attityd till berättelsen. 

Av de som tyckte berättelsen var underhållande var det 7 av 9 (78%) som även tyckte att 

spelet inte var tråkigt, de svarade alltså 2 eller mindre på den frågan. Denna korrelation 

skulle kunna peka på att berättelsen utgör en stor del av spelupplevelsen; om berättelsen 

uppskattas verkar även inställningen till spelet vara positiv.  

17 av 21 deltagare (81%) som hade gjort provet och ansåg sig kunna många eller alla ord 

sedan tidigare, menade även att berättelsen bidrog starkt till förståelsen av orden. Det är värt 

att ha i åtanke att det här var respondenternas självskattade bedömning av den förkunskap 

de hade av orden och det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, att veta om de verkligen 

kunde den mängden ord sedan tidigare eller om berättelsen osett bidrog till förståelsen av 

orden. Dessutom informerade inte facit om eventuella fel svar, utan endast samtliga rätta 

svar för hela spelet. 

5.2.4 Motivationsfaktorer 

Övergripande resultat kring deltagarnas motivationsfaktorer för att spela vidare visade på 

att  23 av 26 (88%) motiverades av en eller flera faktorer, resterande 3 deltagare (12%) 

menade på att inget motiverade dem och nämnde vissa olika anledningar som tas upp under 

rubrik 5.2.1 (Helheten). 
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Figur 10 Diagram som redovisar respondenternas motivation att spela vidare. 

Av de 23 personerna fann 7 av 23 (30%) berättelsen och att få läsa vidare motiverande, 

medan 15 av 23 (65%) spelade vidare för att försöka få alla rätt. Utöver detta var möjligheten 

att få fler ord att svara på en drivande faktor för 11 av 23 (48%) . 

Sett till de grupperingar som skapades utifrån resultatet kunde det noteras att endast en 

deltagare av de 11 (9%) utan spelvana motiverades av att läsa vidare. Dock uttryckte sig 8 av 

11 (73%) i positiva ordalag om berättelsen, antingen genom fritext eller svarsalternativ. Detta 

kan ställas i jämförelse med de 6 av 15 (40%) som hade spelvana som motiverades av att läsa 

vidare i berättelsen, där 5 av 15 (33%) på något sätt uttryckte sig uttalat positivt om 

berättelsen. 

5.3 Slutsatser 

Studiens frågeställning efterfrågar hur deltagarna uppfattar artefaktens berättelsedrivna 

speldesign och huruvida den upplevs vara en motiverande faktor att spela vidare. Sett till 

den insamlade datan kan vissa mönster och tendenser urskiljas, framförallt angående 

huruvida deltagarna fann berättelsen i spelet underhållande eller oengagerande, samt deras 

respektive spelvana. 

Ungefär en tredjedel av deltagarna i denna undersökning har angivit att de inte har studerat 

på högskole- eller universitetsnivå, samt har nästan hälften ingen tidigare spelvana. Den här 

spridningen av demografisk information ger en variation som kan innebära att datan är 

tillräcklig för att påvisa eventuella tendenser från flera olika grupperingar. 

En majoritet av deltagarna uttrycker ett intresse och/eller entusiasm för artefaktens koncept, 

resterande är mestadels tveksamma och ett par är helt emot. Det visar en tendens som kan 

peka på att ett verktyg likt detta skulle kunna välkomnas av personer som vill öva på 

ordförståelse. Berättelsen är i centrum och därför är det även viktigt att den mottas väl av 

den som ska använda spelet. Mer än hälften såg positivt på den narrativa formen; det 

betyder dock att resterande deltagare fann berättelsen oengagerande eller på annat sätt 

sämre vilket antyder att val av genre kan ha stor betydelse för spelupplevelsen. 
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Alla respondenter var inte helt positiva till artefakten; många gav tydligt kritiska åsikter och 

vissa var till och med inte alls benägna att använda ett sådant här spel för att öva på 

ordförståelse. Dessa åsikter och motiveringar inkluderar bland annat tekniska aspekter 

såsom att orden tog för lång tid att dyka upp och att det var oklart huruvida svaret var rätt 

eller fel samt om deltagaren kommit fram till ett bonusspår. 

När det gällde deltagarnas motivation till att spela vidare var svaren något varierade, dock 

var det ytterst få som inte fann någonting motiverande alls. Detta kan ställas i relation till 

studiens frågeställning, som främst ämnar undersöka huruvida den berättelsedrivna 

designen motiverade användaren att fortsätta spela. 
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6 Avslutande diskussion 

I denna del diskuteras resultat samt analys från föregående kapitel och placeras i ett större 

sammanhang. Därefter besvaras frågeställningen och slutligen presenteras eventuella 

framtida möjligheter för studien. 

6.1 Sammanfattning 

Inom forskningsområdet för serious games förekommer en oklar uppfattning om narrativets 

roll i lärande-spel, samtidigt som SG som koncept har visat sig ha positiv effekt i flera 

studier. Med syfte att undersöka hur unga vuxna uppfattar den berättelsedrivna 

speldesignen i ett ordförståelse-spel som självskattad motiverande faktor för att spela vidare 

var det studiens mål att utforska narrativets betydelse i dessa typer av spel. Målgruppen var 

unga vuxna i åldern 18 till 30 år som hade ett intresse av ordförståelse och kombinerade 

därmed en underrepresenterad testgrupp med den vanligast förekommande ålderskategorin 

på Högskoleprovet. Motivation och engagemang studeras ofta i samband med inlärning 

genom SG varför den här undersökningen valde att fokusera på framförallt motivation hos 

respondenterna, närmare bestämt självskattad sådan. 

För att besvara frågeställningen skapades en artefakt i form av ett textspel. Den 

kombinerades sedan med en enkät som innefattade både öppna och slutna frågor för att 

samla in nödvändig data kring respondenternas attityd till artefaktens olika aspekter. 

Undersökningen nådde 26 deltagare och datan visade sedan på en generellt positiv 

uppfattning av artefakten som koncept och dess speldesign. Det fanns dock även en viss 

motstridighet till artefaktens berättelse då den inte föll alla riktigt i smaken. Utöver detta 

angav även deltagarna varierande svar angående vad som motiverade dem att spela vidare, 

men det var ytterst få som inte hittade någon motiverande faktor överhuvudtaget. 

6.2 Diskussion 

Vår studie har undersökt inslag i form av narrativ kontext som eventuell mekanik i SG för att 

uppmuntra engagemang och motivation. Syftet var att lättare kunna besvara hur unga vuxna 

uppfattar den berättelsedrivna speldesignen i ett ordförståelse-spel som självskattad 

motiverande faktor för att spela vidare. 

En eventuell koppling mellan SG och motivation har i tidigare forskning visat sig osäker och 

svår att överhuvudtaget befästa (Wouters et al. 2013; Rodriguez-Aflecht et al. 2016; Iten & 

Petko 2014; Sedano et al.  2013; Papanastasiou et al. 2017) och i vårt fall har vi sett närmare 

på huruvida narrativ kontext skulle kunna fungera som motiverande faktor. Om det går att 

utreda vad ett berättande sammanhang gör för användarens motivation att spela vidare i ett 

spel för att lära sig och öva på ord, kan ett positivt resultat eventuellt stärka narrativets roll 

som motiverande faktor inom lärande-spel. 

6.2.1 Motivation och engagemang 

Enligt Papanastasiou et al. (2017) är spel motiverande och uppmuntrar inlärning, samt 

utveckling av olika färdigheter. Eftersom inlärning aldrig var en del av den här studien kan vi 

inte använda resultaten för att rättfärdiga några konstateranden kring SG och deras effekt på 

inlärning. Däremot går det utifrån vår data angående deltagarnas självskattade motivation 
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att se en övervägande positiv majoritet bland deltagarna för ett spelkoncept som kombinerar 

narrativ med ord-övning i syfte att öka spelarens ordförståelse. 

Utöver narrativ som drivande faktor för att spela vidare undersöktes även ett par andra 

aspekter av spelupplevelsen som skulle kunna påverka spelarnas motivation; försöka få alla 

rätt samt få fler ord att svara på. Sett till de inre motivationsfaktorer som tidigare har tagits 

upp (Boyle, Connolly & Hainey 2011; Sedano et al. 2013) kan vi se “utmaning” och eventuellt 

“tävling” i att få hundra procent rätt och fler ord att svara på, medan ett utforskande av 

berättelsen kan hamna under kategorierna “fantasi” och framförallt “nyfikenhet”. En 

majoritet av deltagarna i studien motiverades av åtminstone en (1) faktor, varav 30% 

nämnde att få läsa vidare i berättelsen. Flera av dessa valde även övriga alternativ och 

lämnade kommentarer som visade på en önskan att använda spelet för att öva upp sin 

ordförståelse. Vad vi kan se utifrån detta är alltså att enbart berättelse kanske inte är den 

enda och/eller starkaste drivkraften för någon som är ute efter att lära sig och öva på ord, 

däremot kan berättelsen fungera som en gemensam motivationsfaktor i kombination med 

andra vilket sker naturligt i och med att aspekten av att öva på ord alltid finns närvarande i 

den här typen av koncept. I vilken omfattning en spelare fortsätter i spelet för att få läsa 

vidare (utöver att öva sig på orden) kan också bero på genre-preferens och hur spelaren 

uppfattar texten, alltså en subjektiv faktor som är svår att anpassa helt för massan. 

6.2.2 Berättelsedriven speldesign 

Till artefaktens berättelsedrivna speldesign användes en berättelse som innefattar en form 

av abstrakt fantasy och karaktärer. De ovanliga och påhittade namnen var till för att 

uppmuntra användarnas fantasi rent visuellt utifrån de slutsatser Iten och Petko (2014) samt 

Sedano et al. (2013) drar vad gäller att nöje samt fantasi i narrativet har stark koppling till 

engagemanget och motivationen att spela och lära sig mer. I resultaten från vår 

undersökning återspeglades detta möjligtvis genom att en stor andel respondenter kunde 

tänka sig att använda ett sådant spel i framtida syfte att öva på ordförståelse, och delvis 

genom att mer än hälften var positiva till berättelsen och dess form. 

Hamdaoui, Idrissi och Bennani (2018) och Clark, Tanner-Smith och Killingsworth (2016) tar 

båda upp den viktiga roll narrativ kan ha i lärande-spel. Vårt koncept sammanförde 

ordförståelse med berättande kontext och kombinationen visade sig uppskattas av en 

majoritet bland deltagarna i studien som med egna ord uttryckte användbarheten (Boyle et 

al. 2016), nyttan och nöjet med konceptet: (“bra eftersom [---] tränar läsförståelse och 

ordförståelse”; “intressant och kul att testa ordförståelse samtidigt som [---] en äventyrlig 

berättelse”; “mycket bra med inlärning av ord i samband med kontext”). Hamdaoui, Idrissi 

och Bennani (2018) menar att kontext kan göra det lättare att relatera till bland annat 

karaktärer; i det här fallet skulle vi kunna påstå att narrativet som kontext förenklar denna 

relaterbarhet till orden och gör dem mer lättillgängliga. Att det ändå förekom svar som 

kritiserade berättelsen, samtidigt som de kunde tänka sig att använda ett sådant här spel för 

att öva ordförståelse, tyder på att valet av genre spelar roll och bör vara en inkluderande 

faktor i utformningen av liknande speldesign. 

Utifrån vad våra respondenter har sagt om narrativet så motsäger resultatet vid första 

anblick vad Wouters et al. (2013) antyder om att en berättelse kan distrahera och ge motsatt 

önskad effekt för lärande. Å andra sidan har vi inte undersökt just inlärningseffekten, så ett 

nästa steg hade kunnat vara att studera en eventuell koppling däremellan. Dessutom är vårt 

spel en berättelse i sig; det finns ingenting att göra utöver att följa narrativet och det är 
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därför närmast irrelevant att stämpla som en distraktion i detta fall. Respondenterna 

informerades även innan spelsessionen angående reglerna och var därmed medvetna om 

syftet och innehållet i spelet, vilket gav dem möjligheten att avbryta undersökningen om det 

inte skulle intressera dem och där kan vi se de första tecknen på motivation när de valde att 

fortsätta. 

Garneli, Giannakos och Chorianopoulos (2017) menar, som tidigare nämnts, att lärande-spel 

mår bra av att ha upprepningsvärde för att kunna repeteras. De hävdar även att narrativ i 

den här typen av spel har obetydlig påverkan på användarens motivation att spela fler 

gånger och att användaren hellre repeterar lärande-spel som saknar berättelse. Mot 

bakgrund av att en majoritet av deltagarna i vår undersökning svarade att de definitivt kunde 

tänka sig att spela ett liknande (berättelsedrivet) spel, skulle vi kunna påstå att vårt spel har 

en viss nivå av upprepningsvärde (“replay value”) och det dessutom med narrativ fokus. Det 

här är, enligt vår tolkning, dock under förutsättningen att spelet har potential att kunna 

erbjuda mer variation och olika slut på berättelsen, annars återges endast samma narrativ 

och ord att öva sig på vilket varken gör till eller från för användaren. Våra resultat stärker 

alltså även den tolkning som Helmut och Moser (2018) gjorde av sin studie där berättelsen 

föreföll bidra till deltagarnas motivation att repetera uppgifter. 

Vad gäller effekten av huruvida berättelsen är relevant för utbildningsmålet menar Whyte, 

Smyth och Scherf (2015) som bekant på att de bör vara direkt sammankopplade, medan 

Clark, Tanner-Smith och Killingsworth (2016) visar i sin studie på att en berättelse irrelevant 

för lärosyftet kan visa sig mer effektiv. Det är svårt att säga var någonstans vår berättelse 

hamnar av dessa två läger som har beskrivits. Å ena sidan handlar den inte bokstavligt talat 

om en person som försöker lära sig ord utan det övergripande narrativet kan därmed ses 

som irrelevant; å andra sidan är spelet en berättelse presenterad i ord vilket är vad som är 

ämnat att lära ut och berättelsen kan i och med detta uppfattas som indirekt relevant för 

utbildningsmålet. Vi kan dock se att en majoritet av våra respondenter reagerade positivt 

både på innehållet och funktionaliteten av berättelsen, vilket leder oss till att se en viss 

framtida potential för just artefaktens design. 

Artefaktens berättelsedesign är förgrenande då användaren har möjligheten att få 

bonusdelar i spelet om svaret visade sig rätt. Detta spelelement har genomgått en del 

iteration under utvecklingsprocessen och grundades i Whyte, Smyth och Scherf (2015) som 

menar på att negativ feedback kan minska motivationen att fortsätta spela. I resultatet från 

undersökningen fanns en tydlig tendens i form av att en majoritet av respondenterna uppgav 

att bonusspåren bidrog med mer djup till berättelsen samt kändes som en belöning. Frågan 

kan ha besvarats mer teoretiskt av deltagarna och behöver inte nödvändigtvis betyda att de 

tyckte om bonusspåren. Syftet verkar dock ha fungerat som det var tänkt och vi har därför 

valt att tolka svaren som generellt positiva i sin attityd till bonusspårens funktion och 

innehåll. Det kan innebära att respondenterna tilltalades av denna typ av kortsiktiga mål och 

belöning samt även peka på att artefaktens berättelsedrivna design, som utgörs av 

bonusspåren, tycktes fungera bland respondenterna. 

6.2.3 Frivillig medverkan 

Då vi var ute efter deltagarnas självskattade motivation för studiens frågeställning var det 

viktigt för oss att spelsessionen upplevdes som frivillig för deltagarna; vi var inte ute efter att 

forcera uppgiften på någon. Vi ville att den som tog sig an spelet och svarade på enkäten 

skulle drivas av sitt eget syfte för att så långt som möjligt gynnas av inre snarare än yttre 



 31 

motivationsfaktorer. Eftersom vi inte aktivt sökte upp möjliga respondenter utan lät dem 

själva besluta om intresse genom att läsa våra inlägg skapades tydliga förutsättningar för 

frivillig medverkan. Den här inställningen stöds av de studier som talar för att frivillig 

medverkan är en stark bidragande faktor till inlärning genom spel (Sedano et al. 2013) och 

att den känsla av förpliktelse som lärande-spel kan ingjuta riskerar att ha negativ inverkan 

på nöjet (Boyle, Connolly & Hainey 2011). De svar vi fick har på så sätt bedömts utifrån 

deltagarnas egna val och eventuella vilja att genomföra undersökningen vilket stärker 

svarens trovärdighet. Värt att nämna är dock att det är omöjligt för oss att veta om och i 

vilken omfattning deltagare valde att avbryta spelet och/eller enkäten, eftersom vi aldrig 

vidtog några åtgärder för att klarlägga denna eventualitet. Trots spelarens inledande intresse 

och agenda, drivna av inre motivationsfaktorer, skulle ett sådant eventuellt bortfall kunna 

innebära att avsikten med att kunna motivera spelarna har mindre vikt än nyttan av 

inlärning som SG kan ge (Rodriguez-Aflecht et al. 2016) når. 

6.2.4 Engagerande element och variabler 

Vissa kommentarer bland respondenterna sticker ut vad gäller deras egna reflektioner kring 

spelupplevelsen. En av dem nämnde till exempel att spelet var enkelt att använda, vilket 

enligt Boyle et al. (2016) kan spela stor roll för hur och i vilken omfattning användaren 

bestämmer sig för att nyttja spelet. Just användarvänligheten känns som en viktig aspekt att 

ta i beaktning vid designen av SG för att kunna tillgodose olika typer av spelvana och 

erfarenhet. 

Precis som Boyle et al. (2016) tar upp angående subjektiva spelupplevelser så förekommer 

olika aspekter av just detta i vårt resultat. Avsaknaden av grafik nämndes vid ett par 

avvikande tillfällen i negativa ordalag, vilket verkar ha varit en bidragande faktor till 

respondenternas inte helt positiva inställning till själva spelet. Att vi satte upp tydliga regler 

och mål i instruktionerna kan ha haft en gynnsam inverkan på deltagarnas uppfattning av 

spelet då samtliga tycktes vara på det klara med förutsättningarna och kommenterade på 

syftet med spelet. Ett par påpekade även att de inte uppfattade färgerna, och därmed en typ 

av belöning (Boyle et al. 2016), vilket påverkade deras spelupplevelse och visar på att när ett 

regelbrott från vår sida dök upp så skapade det förvirring hos deltagarna, eftersom 

feedbacken inte längre var tydlig, logiskt kopplad eller relaterad till uppgiften (Hattie & 

Timperley 2007). En intressant fråga som dyker upp i samband med detta är hur spelarna 

skulle ha reagerat på spelet om instruktionerna istället informerade om att all eventuell 

feedback och respons på deras svar hade dykt upp först i slutet, som på Högskoleprovet, och 

om det kunde ha förändrat sättet på vilket de motiverades i spelet. 

En av flera funderingar som dök upp angående spelet föranleddes av svaren från vår 

avvikande 31-åriga respondent som ansåg att nytto-syftet med spelet blev så uppenbart att 

det skadade helheten av spelupplevelsen. Det här påminner om diskussionen kring 

“rolighetsfaktorn” i SG och hur de skulle kunna konkurrera med kommersiella spel på detta 

plan. Går det överhuvudtaget att se bortom det egentliga syftet och nyttoaspekten av ett SG i 

den mån att det glöms bort och spelet enbart upplevs för nöjes skull? Här sker en tydlig 

uppdelning mellan nöje och nytta; respondenten uppskattar nämligen berättelsedrivna spel 

(nöje), varför stor vikt läggs just vid denna aspekt och får hen att basera sitt omdöme på hur 

väl berättelsen utformats. Med tanke på att ett flertal av deltagarna gick in i uppgiften med 

vetskapen om att det var i övningssyfte fanns kanske inte samma naturliga förväntningar på 

spelets “rolighetsnivå” som om det varit ett kommersiellt underhållningsspel. 
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Arnab et al. (2015) antyder att lärande-spel bör inkludera design även från “roliga”, det vill 

säga kommersiella, spel. Som tidigare har tagits upp så upplever vi att vår artefakt placeras i 

mellanrummet av SG och kommersiella designprinciper. Konceptet har i viss mån försökt 

åstadkomma “roliga” element genom att implementera direkt feedback, poängsystem samt 

visst estetiskt tänk, och baserat på resultaten är det tydligt att fler aspekter från 

underhållningsspel hade välkomnats. Med detta menar vi att det är en intressant tendens att 

respondenterna utan spelvana generellt är mer positiva till spelupplevelsen. Det skulle 

kunna bero på att spelvana deltagare redan har en spelpreferens och därmed vissa 

förväntningar; i det här fallet saknades många aspekter som vanligen återfinns i spel och 

fokus kanske hamnade mer på det lärande momentet. Så trots att det saknas en tydlig 

korrelation mellan nöje och motivation samt deras inverkan på inlärning (Iten & Petko 

2014), vilket inte undersöks i den här studien, går det ändå att se att ett visst mått av “roliga” 

spelmoment kan ha positiv betydelse för spelarens upplevelse av lärande-spel. 

6.2.5 Feedback och belöning 

En del av artefaktens berättelsedrivna design inkluderade direkt feedback och belöningar i 

form av bonusspår samt att det svarsalternativ som valts markerades grönt respektive rött 

beroende på om svaret var rätt eller fel. Som tidigare har konstaterats så är detta effektivt för 

att öka engagemanget hos användaren (Whyte, Smyth & Scherf 2015; Lämsä et. al 2018). 

Efter utvecklingsprocessen gjordes upptäckten att artefakten inte alltid var fullt fungerande 

på surfplattor och mobiltelefoner; ibland syntes inte de gröna och röda färgerna samt att den 

indikativa titeln över varje bonusspår inte dök upp. Och precis som de tidiga speltesterna 

antydde så förekom det mycket riktigt deltagare som missade den direkta feedbacken. 

I undersökningens resultat syntes ett antal respondenter som angav att de spelat artefakten 

på tidigare nämnda plattformar; bland dessa deltagare fanns det inte helt oväntat 

kommentarer angående bristen på feedback samt indikation på bonusspår och en önskan om 

att på något sätt ha fått veta om de svarat rätt eller fel. Det kan naturligtvis betraktas som ett 

misslyckande i studien då vissa respondenter inte fick den tänkta upplevelsen av artefakten, 

men det kan även ses som en bekräftelse på vikten av dessa designval. Respondenterna har 

alltså tydligt märkt avsaknaden av dessa mekaniker och sedan angivit en övergripande 

negativ upplevelse; kanske hade deras svar sett annorlunda ut om spelets design hade 

fungerat även i deras fall. Beslutet att inte inkludera kompletterande passager som tydligare 

skulle ha visat feedback angående svaren känns därför fortfarande rättfärdigat i och med att 

så pass få verkar ha upplevt problem med detta när spelet har fungerat som det var tänkt. 

Valet att inkludera en typ av (aktivt) poängsystem (Lämsä et al. 2018) visade sig uppskattas 

av mer än hälften av deltagarna som motiverades bland annat av att få alla rätt. Det skulle 

kunna förklaras med att spelet marknadsfördes av oss som ett övningsspel för ordförståelse 

och därmed lockades antagligen individer med en önskan att utmärka sig inom detta. 

Ovan diskussion utmynnar i en övervägande positiv bild av konceptet. Den eventuella 

samhällsnytta som detta potentiellt skulle kunna ha är direkt kopplat till alternativa 

inlärningsverktyg. Utifall att dessa lärdomar och koncept appliceras på spel menade för 

inlärning kan det skapa möjligheter för individer som har svårt för traditionella 

inlärningsmetoder. 
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6.3 Avrundning 

Studiens syfte har varit att komma närmare ett svar på hur unga vuxna uppfattar den 

berättelsedrivna speldesignen i ett ordförståelse-spel som självskattad motiverande faktor 

för att spela vidare. Resultaten visar på att eftersom artefakten framställdes som ett 

övningsspel var poängen med spelet för flera deltagare att öva sig på ord och inte 

nödvändigtvis att få ta del av en berättelse. Dock blev kombinationen med ordförståelse 

(utmaning och tävling) och narrativ kontext (nyfikenhet och fantasi) ett till synes uppskattat 

koncept vilket en majoritet kunde se som ett alternativ till traditionell övning av ord. Det här 

gör oss benägna att instämma i vad Clark, Tanner-Smith och Killingsworth (2016) menar 

med att berättande i lärande-spel ger en viktig förankring i kontext och bör fortsätta vara i 

fokus för detta område. 

Det här följs av ett antal designprinciper som bör tas hänsyn till vid utformningen av en 

framtida version, vare sig det handlar om vidare forskning eller ett faktiskt övningsverktyg. 

Principerna har framträtt utifrån undersökningens resultat och har som mål att bidra med 

aspekter som under studien har visat sig vara viktiga för spelarens motivation att spela 

vidare. Designprinciperna är följande: 

 Användarvänlighet - spelet är enkelt att förstå sig på och använda. 

 Berättelse-genre - olika typer av genre kan erbjudas för att tillgodose olika 

preferenser. 

 Plattformar - fler plattformar erbjuder större möjligheter för studien, men medför 

även fler tekniska aspekter som måste tas hänsyn till. 

 Upprepningsvärde - spelet innehåller förgreningar och olika slut beroende på 

svar. 

 Underhållande/”roliga” spelmoment - grafik, mekaniker som till exempel 

direkt feedback, tid- och poängräkning kan bidra med extra spänning. 

 Frivilligt deltagande/medverkan - ett initialt intresse driver deltagarens 

motivation att fortsätta spela. 

 Regler och mål - målen bör vara tydliga och att reglerna efterföljs är en viktig 

överenskommelse mellan spelare och spelskapare. 

 Marknadsföring - respondentens första kontakt med artefakten kan färga deras 

inställning till konceptet redan från början. 

6.4 Retrospektiv och begränsningar 

Den här studien har tillhandahållit oss med, i många fall, intressanta data utifrån de 

förutsättningar som inledningsvis gavs utifrån de ramar som vi arbetade med. I efterhand, 

och under arbetets gång med att tolka och analysera resultatet samt diskutera dess innebörd, 

framkom vidare insikter och realisationer som har inneburit reflektioner över hur studien 

hade kunnat justeras för att optimeras. 

En oundviklig konsekvens av att använda digitala enkäter är att datan existerar under 

förhoppningen att respondenten svarar sanningsenligt och undersökningen som den är 

tänkt. Om vi utgår från att respondenterna inte avsiktligt skulle ljuga i sina svar kan vi i 

efterhand konstatera att en enkätfråga angående huruvida man spelade klart artefakten eller 

inte hade varit lämpligt. Många av de resultat som genererats och de resonemang som gjorts 

hade troligtvis gynnats av att sättas i relation till om deltagaren fick hela spelupplevelsen 

eller inte. Exempelvis kan datan från enkätfrågan som avser deltagarnas attityd till 
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berättelsen drastiskt förändras om man kunde jämföra det med hur långt i 

berättelsen  personen nådde.  

För att kontrollera deltagarnas attityd till berättelsen användes bland annat en flersvars-

enkätfråga med svarsalternativen: “Underhållande”, “Rolig”, “Ologisk”, “Spännande”, 

“Intressant” och “Oengagerande” samt möjligheten att skriva ett eget alternativ. Denna 

frågeformulering kan nu i efterhand ifrågasättas; varför man gjort valet att endast inkludera 

ett enda tydligt negativt svarsalternativ i form av “Oengagerande”. Analys och diskussion av 

datan från denna fråga måste i nuläget göra en del antaganden, något som skulle kunnat 

undvikas om man använt tydligare och mer jämnt fördelade (positivt och negativt) 

svarsalternativ. 

De öppna frågorna visade sig mycket användbara för att förklara många av respondenternas 

svarsalternativ. En konsekvens av detta blev att vi senare insåg att vissa frågor utan fritext 

hade mått bra av sådan kompletterande information, till exempel i fallet där vi undrar om 

deltagaren skulle ha använt det här spelet för att öva ordförståelse på; frågan är hur mycket 

det går att läsa in i tre svarsalternativ och hur de uppfattades. Där hade det varit intressant 

och användbart att lägga till en uppföljningsfråga som gav utrymme till vidare motivering av 

svaret. 

En insikt gick upp för oss långt in i undersökningen när vi uppmärksammades på det faktum 

att vårt koncept påminner om MEK-delen, utöver ORD, från Högskoleprovet, där deltagaren 

ombeds komplettera meningar med hjälp av svarsalternativ. Det är inget som påverkar 

studien i sig, men väl en intressant iakttagelse (som även noterades av en del respondenter). 

6.5 Framtida arbete 

Tidigare forskning på området för SG och inlärning har uppmanat framtida studier att 

fokusera på att undersöka vilka inslag och mekaniker i spel som uppmuntrar engagemang 

och främjar lärande, efterfrågar stabila och sammanhängande sätt för att bättre kunna 

förstå, diskutera och använda spel för lärande samt en översikt av studier som kartlägger 

spelegenskaper för engagemang och inlärning (Clark, Tanner-Smith och Killingsworth 2016; 

Holmes och Gee 2016; Boyle et al. 2016). Det är vår uppfattning att den här studien bidrar 

med en typ av insikt som möjligtvis kan placeras bland dessa önskemål. 

Med mer tid så skulle projektet på kort sikt kunna ta vara på den feedback som enkätsvaren 

genererat och därefter hantera de insikter som retrospektivet bidragit med, för att sedan 

potentiellt skapa en ny version av artefakten. Flera element och mekaniker var tvungna att 

väljas bort på grund av tidsbrist; i den eventualitet att projektet hade haft mer utrymme 

skulle det tekniskt sett ha varit möjligt att planera och implementera dessa uteblivna delar 

till artefakten. Det hade då funnits möjlighet att jämföra data från de båda versionerna med 

varandra för att se om åtgärderna lönat sig eller skapat nya bryderier. Utöver arbete med 

artefakten hade även enkäten kunnat justeras ytterligare för att kunna framställa ytterligare 

användbar data. 

Resultatet från denna studie pekar på en generellt positiv bild av artefakten som användes. 

En stor andel respondenter menar på att de finner någon aspekt motiverande och att de 

gärna kan tänka sig att använda något liknande för att öva ordförståelse. Detta bidrar till 

uppfattningen att artefakten har utvecklingspotential. Värt att betänka är dock det faktum 

att studien inte testade artefakten för inlärning, så även om konceptet upplevdes som 
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positivt för respondenterna kan det var fullt möjligt att den inte ger ett lika positivt utfall för 

lärande. Långsiktigt skulle studiens nästa steg förmodligen vara just att undersöka 

konceptets potential för inlärning och möjligtvis studera eventuella kopplingar mellan detta 

och motivation. En längre tidsperiod hade därmed öppnat för möjligheten att testa inlärning 

över tid och kanske då även resultatskillnader från ett Högskoleprov på våren och därefter 

ett på hösten. Om denna vidare testning sedan visar sig framgångsrik, det vill säga att 

artefakten faktiskt kan lära ut ordförståelse, har ett potentiellt nytt läromedel skapats med 

möjlighet att hjälpa individer som har svårt för traditionella inlärningsmetoder. 
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Appendix A -  Enkät 

 
Ordförståelse i berättelsesammanhang 
 

Tack för att du har valt att delta i vår undersökning om ordförståelse! 

 
Du kommer först att få spela ett textspel som tar ungefär 15 minuter, beroende på 
läshastighet. Därefter ber vi dig att besvara de medföljande frågorna nedan (16 st) som rör 
din spelupplevelse av "Jakten på den försvunna artefakten". 

 
KLICKA PÅ DENNA LÄNK FÖR ATT KOMMA TILL SPELET: https://borsi.itch.io/jakten-p-
den-frsvunna-artefakten 

 
Din medverkan är anonym samt frivillig och du kan välja att avbryta när som helst under 
processen. Dina svar och uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och endast 
användas för den avsedda studien. Din information raderas när arbetet är färdigt och vi 
kommer inte att be om information som kan identifiera dig. 

 
Studien publiceras för offentligt bruk i ett senare skede på DiVA-portalen. Om du är 
intresserad av detta är du välkommen att kontakta oss på e-mail. 

 
OBS! Du måste vara mellan 18 och 30 år för att dina svar ska räknas. 

 
Vid eventuella frågor, kontakta Cornelis a16corwe@student.his.se eller Rebecka 
a16rebpe@student.his.se 

 

 
Del 1 – Bakgrund 
 
1. Din ålder* 
__________ 
 
2. Har du studerat eller studerar du vid en högskola eller ett universitet?* 

o Ja 
o Nej, och är intresserad 
o Nej, och är ointresserad 

 
 
3. Vad är din erfarenhet av Högskoleprovet?* 

o Har gjort provet 
o Är intresserad av att göra provet 
o Är inte intresserad av att göra provet 
o Känner ej till provet 

 
 
4. Jag är bekant med begreppet Serious Games.* 
Håller inte alls med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 
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5. Vilken plattform använde du till spelet?* 

o Stationär dator 
o Laptop 
o Mobil 
o Surfplatta 
o Annat 

 
6. Spelar du spel? Om så är fallet, ange cirka antal timmar per vecka.* 

o Jag spelar inte spel. 
o <5 
o 10 
o 15 
o >20 
 

6b. Jag spelar gärna spel där berättelsen tar stor plats.* 

 
Håller inte alls med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 
 

Del 2 – Spelupplevelsen 
 
7a. Kan du tänka dig att spela detta, eller liknande, spel igen?* 

o Ja 
o Nej 
o Kanske 

 
 
7b. Motivera gärna ditt svar till ovanstående fråga. 
_________________________________________ 
 

8. Vad motiverade dig främst att spela vidare? (Markera ett eller flera alternativ.)* 
__ Att försöka få 100% rätt 
__ Att läsa vidare i berättelsen 
__ Att få fler ord att svara på 
__ Inget motiverade mig att spela vidare 
__ Annat 
 

 
9a. Enligt mig var spelet tråkigt.* 

 
Håller inte alls med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 
 

 
9b. Motivera gärna ditt svar till ovanstående fråga. 
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10. Jag fann berättelsen i spelet ____. (Markera ett eller flera alternativ.)* 
__ Underhållande 
__ Rolig 
__ Ologisk 
__ Spännande 
__ Intressant 
__ Annat 

 
11. Hur kände du inför bonusspåren (om du hittade något)? (Markera ett eller flera 
alternativ.)* 
__ De gav mer till berättelsen. 
__ De kändes onödiga. 
__ De kändes som en belöning. 
__ De fick mig att vilja svara rätt fler gånger. 
__ Jag hittade inget bonusspår. 
__ Annat 

 

 
12. Hur många av de utvalda orden i berättelsen förstod du sedan innan?* 

o Alla 
o Många 
o Några 
o Inga 

 
 
13. Berättelsen bidrog till förståelsen av de utvalda orden.* 

 
Håller inte alls med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 
 

14. Hur många av de utvalda orden i berättelsen gissade du dig endast fram till?* 
o Alla 
o Många 
o Några 
o Inga 

 
15. Skulle du kunna tänka dig att använda ett sånt här spel för att öva dig på ordförståelse?* 

o Ja 
o Nej 
o Kanske 

 

Del 3 – Övrigt 
 
Om du är intresserad av studiens slutresultat och/eller har några frågor, kontakta Cornelis 
a16corwe@student.his.se eller Rebecka a16rebpe@student.his.se. 

 
16. Har du några andra tankar kring spelet? 
___________________________________ 
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Appendix B -  Berättelsen i artefakten 

 

Jakten på den försvunna artefakten 
 

Gården 
Borsi bor på en gård i Dragondalen med sin farmor och krycklingen Kranka. Farmor är, 

enligt Borsi, väldigt gammal och oroar sig för sitt barnbarns framtid. Hon tror att han ska gå 

och bli lika kufisk som sin far eftersom Borsi redan har tagit efter faderns rädsla för mörker 

och aldrig vågat lämna gården. 

 

Bonusspår 1 
Ingen av dem vill gräla på detta sätt, men det händer på ren rutin. Borsi ser ingen anledning 

att sticka ifrån både gård och farmor, medan farmor gör sitt bästa för att försäkra honom om 

att hon klarar sig nästan bättre utan hjälp. 

 

Kallet 
En tidig morgon kallar farmor på Borsi bortifrån sin säng i hörnet. Hennes lekamen är inte 

vad den en gång var, förklarar hon, helt i onödan, och drar fram en skrynklig karta från under 

kudden. En skattkarta som hon i sin ungdom aldrig hann följa, en karta som endast deras 

släkt kan tyda. Nu är det hög tid för Borsi att axla manteln, manar hon. 

 

Bonusspår 2 
Medan farmor pratar sitter Borsi och borstar Krankas luddiga huvudfjädrar. Farmor ger en 

hårdragen förklaring om hur skattletande på något sätt har med personlig utveckling att 

göra. Borsi tänker att han redan har personlig utveckling så det räcker och blir över men 

väcks ur tankarna av att Kranka, missnöjd med hur Borsi borstat åt fel håll, biter hans hand. 

 

Ifrågasätt 
Men skatter, utbrister Borsi misstroget, det är väl ändå bara ett påhitt, en skröna från farmors 

ungdom? Och även om det inte vore det, vem ska då ta hand om gården medan Borsi flänger 

runt? Farmor ler finurligt och säger att detta är ett kortare äventyr, utan drakar eller demoner. 

Borsi borde hinna hem innan sena kvällen, påstår hon. 

 

Bonusspår 3 
Borsi viftar bort skattsökarpratet och går sedan för att lägga sig, noga med att även låta 

Kranka få plats. Farmor saknar verkligen all form av subtilitet när hon pratar om Borsis 

framtid; det är nästan som om en högre makt kontrollerar henne. 

 

Mentor 
Nästa morgon kommer den kringresande försäljaren Salkin förbi gården och försöker kränga 

sina fina saker. Han är, som av en händelse, nischad inom skatter, men har aldrig kommit 

över något riktigt stort. Han får ett plötsligt intensivt uttryck i ansiktet när blicken faller på 
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farmors karta på kylskåpet. Kartan är legitim, konstaterar han och uppmuntrar Borsi till att ge 

sig av efter skatten med honom. Sagt och gjort. 

 

Bonusspår 4 
Innan det största äventyr Borsi någonsin upplevt kan börja, måste dock Kranka få sitt 

morgonmål och kaffet ska kokas. Salkin sitter vid köksbordet och trummar fingrarna, medan 

Borsi berättar om sitt liv fram till nu och lägger till aspartam i kaffet. Han började dricka 

kaffe vid två års ålder men klarar fortfarande inte av den beska smaken. 

 

Äventyr 
Med kartan i handen ger sig Borsi iväg med Salkin i riktning mot skatten. De kommer snart 

fram till en å som de måste korsa. Borsi har aldrig någonsin varit på andra sidan och det 

verkar inte finnas något sätt att ta sig över på. Salkin ber honom vänta, kilar iväg till en buske 

och drar fram en anspråkslös båt som inte syntes från stranden. De stakar sig ut och börjar 

paddla mot andra sidan. 

 

Sidospår 5 
Salkin ror över det strömma vattnet för allt vad han är värd medan Borsi sitter med Kranka 

längst fram i båten och visslar högljutt och falskt. Borsis insats i detta äventyr har hittills varit 

så gott som umbärlig, men det är inget som varken han eller Salkin påpekar, av olika 

anledningar. 

 

Vänner och fiender 
På andra sidan ån stöter de nästan ihop med en grupp underhuggare till skattletaren Niklas 

som är vida ökänd för att använda fula knep mot andra skattsökare. Med en tigers reflexer 

drar Salkin med sig Borsi ner i diket för att undgå upptäckt; där råkar de dock landa på Boala, 

en annan skattletare som också gömmer sig. Underhuggarna verkar inte märka Boalas 

förvånade utrop. De har stannat för att konferera om hur kex uttalas. Trion i diket väntar tills 

gruppen högljutt osams försvinner iväg. 

 

Sidospår 6 
Det visar sig att Boala har legat i diket en bra stund, så länge att hon faktiskt somnade. Hon 

har med sig sin oboe som hon under sina vakna timmar putsat och föreställt sig använda på 

en framtida scen. Av detta ger hon en lång beskrivning för sina nyfunna vänner medan de 

fortsätter vidare. 

 

Fiendeland 
Äventyret fortsätter och ju närmare krysset på kartan de kommer, desto mer smygande och 

krypande krävs då farorna verkar öka i antal omkring dem. Skattsökargruppens nyaste 

medlem, Boala, visar sig dock vara frimodig och tar täten medan hon pratar om hur trevligt 

det är att få bredda sitt kontaktnät inom skattletarbranschen. Efter oräkneligt många timmar 

av vandrande kommer de äntligen fram till en undangömd glänta där en uråldrig dörr 

gömmer sig bakom ett buskage. En snabb titt på kartan leder till att de hittar nyckeln under en 

sten vid sidan av dörren. 
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Bonusspår 7 
I sin iver lyckas Borsi tappa nyckeln som han just plockat upp. Både han och Kranka ägnar 

sedan en lång stund med att leta igenom gräset efter den samtidigt som han vräker ur sig, 

enligt han själv, fruktansvärda okvädningsord. Boala ser bekymrat på och Salkin skakar på 

huvudet tills Borsi äntligen får tag på nyckeln. 

 

Rädsla 
Nyckeln sätts i låset och vrids om ett par varv tills dörren öppnas. När lamporna tänds 

avslöjas en lång spiraltrappa som försvinner ner utom synhåll. Efter vad som känns som 

timmar når de botten och ska just till att dra en lättnadens suck, när det blir mörkt igen. Borsi 

skriker, högt och gällt; hans enda mardröm har slagit in. Samtidigt som Boala försöker lugna 

honom och säger att nu är det dags för kurage, sätter Kranka av uppåt trappan för att aktivera 

ljuset igen, men hon är plattfotad och det går långsamt. I en panikartad önskan att nå 

utgången, störtar Borsi iväg i mörkret. Hans kamrater följer skriken. 

 

Bonusspår 8 
Tunnlarna är långa men skriken ljuder fortfarande mellan väggarna och tycks inte mattas av. 

Medan de joggar efter uttrycker Boala oro över att Borsi springer omkring som en yr höna 

utan att pausa. Salkin muttrar någonting om behovet av anestesi och ursäktar sin fåordighet 

med att han inte brukar prata när han tränar. 

 

Belöningen 
Skriken tystnar; Boala och Salkin kommer äntligen ifatt Borsi. Hans ögon har vant sig vid 

mörkret, vilket effektivt lugnar ner honom, och han inser nu att runt omkring dem vilar 

glittrande högar. Travar av mynt och juveler täcker grottans golv, i mitten av utrymmet finns 

även en massiv guldstaty. Både Salkin och Boala ger en eloge till Borsi för att han tog dem 

genom mörkret och hittade skatten. 

 

Bonusspår 9 
Både Borsi och Boala springer ivrigt runt i grottan för att inspektera fyndet från alla möjliga 

vinklar. Salkin står still och försöker ta in ögonblicket; detta var vad han så länge har sökt, ett 

eftermäle som världen tveklöst skulle komma till att prata om i åratal. 

 

Återvända 
De tre kumpanerna badar bland guldmynt och juveler. Borsi känner adrenalinet pumpa över 

att ha hittat skatten; det ska bli så roligt att få berätta detta för farmor. Han plockar på sig 

ytterligare en rubin när höjda röster får honom att titta upp. Boala kastar saker efter Salkin 

som har börjat springa iväg med Boalas oboe under armen tillsammans med en hel hög av 

den gemensamma skatten. Boala har precis kastat en smaragd stor som en kokosnöt i huvudet 

på Salkin, som trots smärtor kacklar högt om att Boala inte ska vara så missunnsam. 

 

Bonusspår 10 
Medan Boala snabbt samlar ihop deras grejer och svär högt över Salkins beteende, uttrycker 

Borsi besvikelse över sin, vad han trodde, nyfunna vän, men att han de facto aldrig riktigt 

kände Salkin överhuvudtaget. 
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Klimax 
Salkin springer långsamt på grund av sin giriga last, Borsi och Boala kommer därför ikapp 

honom precis innan grottans utgång. Andfådd vänder han sig om och håller monolog; han 

avslöjar att de kan kalla honom Klas, Ni Klas. Han har bara använt Borsi för pojkens förmåga 

att läsa kartan, allt var bara spel för galleriet och nu ska han låsa in dem i grottan tills han 

återvänder med en armé av hantlangare för att hämta resten av skatten. Boala lyckas dock 

hålla hans uppmärksamhet genom att nicka och med jämna mellanrum säga “berätta mer”. 

Borsi smyger runt Ni Klas i mörkret och knuffar omkull honom. Tillsammans springer Borsi 

och Boala ut genom dörren och smäller igen den efter sig. 

 

Bonusspår 11 
Väl utanför försöker Boala hålla igen dörren medan Ni Klas våldsamt försöker knuffa upp 

den inifrån. Borsi drar fram dörrnyckeln, men dessvärre har han satt den på sin vanliga 

nyckelknippa som är full av andra nycklar. Hans kropp blir krum och röd av ansträngning 

innan han äntligen hittar rätt nyckel och dörren låses med ett högt klick. 

 

Elixir 
Duon sjunker ner i gräset utanför grottan och börjar prata i mun på varandra om vad de ska 

göra med skatten. Så inser de att högarna med dyrbarheter fortfarande är därinne med Ni 

Klas, och själva sitter de på lika lite som när de anlände. Folk kommer tro att skatten bara var 

en chimär, suckar Borsi och önskar att han hade lagat hålen i sina fickor som för bara en 

liten stund sedan innehöll rubiner. Plötsligt dyker ingen mindre än Kranka upp! Hon bär både 

oboe och en enorm smaragd under vingarna som en riktig räddare i nöden. Efter 

omfamningar förbereder de sig för hemfärd. 

 

Bonusspår 12 
Det har dock hunnit bli eftermiddag och snart hörs ett ljudligt knorrande. Utan att fastställa 

vems mage det var som lät, sätter sig Borsi och Boala ner för att inmundiga sin medhavda 

matsäck. Efteråt spelar Boala en trudelutt på sin oboe och Kranka dansar. 

 

Avslut 
Väl hemma, lagom till middagstid, kramar farmor stolt om Borsi. Han har nu fått blodad tand 

för skattsökande och ber om att få se fotoalbumet från hennes storhetstid. Hela kvällen går 

sedan åt till storslagna och äventyrliga skattsökarberättelser i skenet från brasan och till 

tonerna av Boalas oboe. Borsi borstar Kranka extra noga, och aldrig mer åt fel håll. 


