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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker hur olika nivåer av gameplay i spel påverkar motivationen 
hos testpersoner som deltagit i en undersökning där de fått spela olika serious games 
framtagna med syfte att lära ut det japanska skriftsystemet kanji. Metoden för 
undersökningen är baserad på teorier och tidigare undersökningar av bland andra 
Owston, Wideman, Sinitskaya Ronda och Brown (2009), De Grove, Merchant och 
Van Looy (2009) och Csikszentmihalyi (1990). 

I undersökningen har 27 testpersoner fått testa tre olika spel med olika nivå av 
gameplay, och har sedan i ett frågeformulär fått redogöra för bland annat hur 
underhållande och utmanande de fann spelen.  

Resultatet av undersökningen är ickesignifikant, men visar ändå indikationer på att 
mer gameplay ger mer underhållning. Den största slutsatsen undersökningen ger är 
dock att olika varianter av gameplay är att föredra, då olika personer ofta har olika 
smak baserat på tidigare spelvana m.m.     

Nyckelord: Serious Games, motivation, kanji, gameplay, japanska 
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1 Introduktion 
Intresset av att använda serious games i utbildningssyfte har ökat stadigt allt eftersom 
mer och mer forskning visar på fördelarna med användandet av dessa, däribland dess 
förmåga att motivera spelaren. Men när det kommer till motivation finns det 
fortfarande ingen förklaring till vilka aspekter i serious games det är som motiverar, 
och hur ett serious game bör designas för att ge bästa tänkbara resultat. 

Denna studies syfte är att undersöka just detta. Genom att undersöka motivationen hos 
27 testpersoner, i åldern 16-25 år, som fått spela serious games med olika nivåer av 
gameplay hoppas denna studie kunna ge en djupare förståelse för hur kopplingen 
mellan gameplay och motivation fungerar. Spelen i fråga är framtagna av 
”kanjigruppen” 1 med syfte att lära ut det japanska symbolspråket kanji.  

Genom att studera tidigare undersökningar av bland andra Owston, Wideman, 
Sinitskaya Ronda och Brown (2009) och A. Annetta, Minogue, Y. Holmes och Cheng 
(2009)2 har den metod tagits fram som kanjispelen och undersökningen bygger på. 
Studien syftar även på att sammanfatta olika teorier angående ämnen som motivation, 
gameplay och kanji för att ge en ökad förståelse för hur dessa aspekter fungerar 
tillsammans i utlärande av språk med serious games.3  

 

1.1 Mål och frågeställning 
Målet med denna studie är att genom resultatet från undersökningen klargöra hur 
olika nivåer av gameplay påverkar motivationen hos spelare. Detta resultat ska även 
kunna ligga till grund för att ta fram olika riktlinjer för hur utvecklare och designers 
bör tänka när det gäller gameplay i serious games.  

Frågeställningen för denna studie är alltså hur de olika nivåerna av gameplay i 
kanjispelen påverkar spelares motivation. 

 

1.2 Avgränsningar 
På grund av tidsbrist har undersökningen inte kunnat utföras lika utförligt som hade 
varit önskvärt. En djupare intervjustudie hade varit nödvändig för att ge full förståelse 
för testpersonernas uppfattning och åsikter kring spelen de testat.   

1.3 Disposition 
I nästkommande kapitel kommer jag börja med en kortare introduktion till ämnet 
serious games, och sedan ta upp den tidigare forskning som jag tagit del av. Efter det 
kommer jag att presentera och förklara de begrepp och områden som är centrala i 
undersökningen och denna studie. Efter det kommer jag presentera min 
problemformulering där jag kommer ta upp följande:  

                                                 
1 Kanjigruppen består av mig Mats Söderholm, Petter Nordquist, Marcus Laitila Ekelund samt Tobias 
Sehlberg från Göteborgs Universitet som vi gjort spelen på uppdrag åt. 
2 Denna forskning presenteras närmare i kapitel 2.2 Tidigare forskning 
3 Dessa ämnen presenteras närmare i deras respektive kapitel 
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• En beskrivning av min undersökning i relation till tidigare studier. 
• En beskrivning av min metod och begreppshantering.   
• Beskrivning av spelen. 
• Beskrivning av testningen. 

 

Efter det kommer jag att presentera resultaten från undersökningen, och slutligen efter 
det kommer jag att gå igenom och diskutera de slutsatser jag dragit utifrån resultatet, 
samt mina tankar kring framtiden för denna forskning och projektet.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag gå igenom tidigare undersökningar och forskning som är 
intressanta för denna studie, samt gå igenom och definiera de begrepp som jag 
kommer att använda mig av.  

2.1 Serious Games  
Serious games definieras av Sørensen och Meyer i sin artikel Serious Games in 
language learning and teaching – a theoretical perspective (2007, s. 559) som 
“digital games and equipment with an agenda of educational design and beyond 
entertainment”, och har enligt Van Eck (2006) vuxit takt med dess kommersiella 
motsvarighet (d.v.s. spel med syfte att underhålla) under det senaste decenniet. Så 
mycket att Moreno-Ger, Burgos, Martínez-Ortiz, Luis Sierra och Fernández-Manjón i 
artikeln Educational game design for online education (2008) menar att den 
akademiska debatten angående spelens potential inom utbildning har minskat, och 
istället börjat fokusera mer på frågor som kostnader för att utveckla spelen, och hur 
dessa bör integreras i läroplanerna. 

Denna attityd mot användandet av serious games inom utbildning och träning är 
förståelig med tanke på den mängd forskning som finns gjord kring fördelarna med 
dessa. Speciellt då i jämförelse med den traditionella klassrumsmodellen, d.v.s. ett 
klassrum med elever tillsammans med en lärare som lär ut genom att till största delen 
använda skolböcker. En av de största av dessa fördelar med serious games är det 
faktum att det samhället som många unga lever i idag till stor del är digitalt. I en 
undersökning gjord av Rideout, Roberts, och Foehr (2005) framgår att 8 av 10 unga 
amerikaner äger en spelkonsol, och när en genomsnittsamerikan fyller 21 år har denne 
tillbringat 10,000 timmar åt att spela dator- och/eller tv-spel. Datorspelen påverkar 
även ungdomars syn på skolan. Van Eck skriver i sin artikel Digital Game-Based 
Learning: It's Not Just the Digital Natives Who Are Restless… (2006, sid. 1): 

 

Today’s “Net Generation,” or “digital natives,” who have become disengaged with 
traditional instruction. They require multiple streams of information, prefer inductive 
reasoning, want frequent and quick interactions with content, and have exceptional 
visual literacy skills. 

 

Detta påstående stärks även av Owston m.fl. från Institute for Research on Learning 
Technologies, York University, Toronto, Canada som i sin artikel Computer game 
development as a literacy activity (2009) menar att dagens elever som växt upp med 
digitala medier så som tv, internet och inte minst datorspel förväntar sig något 
liknande av skolan.     

Den andra betydande fördelen med serious games är potentialen att blanda utlärandet 
av kunskap, med den starka förmågan att motivera och engagera spelaren som 
kommersiella spel har. Enligt Van Eck (2006) är ett spel med en perfekt balans mellan 
underhållning och utlärning något som betraktats som den ”heliga graalen” inom 
serious games-forskning. Men även om ingen forskare kan säga sig ha hittat den, lika 
lite som någon spelutvecklare kan säga sig gjort det perfekta spelet, finns det ändå 
teorier kring hur spelutvecklare bör och inte bör göra för att uppnå bästa möjliga 
balans. Dessa teorier kommer den här uppsatsen att gå in på i kommande kapitel. En 
viktig skillnad att poängtera när det gäller lärande och spel, är att det finns olika sätt 
som en spelare lär sig då denne spelar ett spel. Seely-Brown delar i sin artikel New 
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learning environments for the 21st century: Exploring the edge (2006) in inlärningen i 
två olika grupper: formell och informell inlärning. Formell inlärning menar Seely-
Brown är när en person lär sig specifik kunskap genom att t.ex. spela spel ett serious 
game skapat för att lära ut kunskap inom just detta ämne. Informell inlärning är 
däremot något av en biprodukt av spelande, så som inlärning av sociala och tekniska 
kunskaper som nödvändigtvis inte är knutet direkt till spelat. Ett exempel på detta kan 
vara kommersiella spel på engelska som kan ge spelaren ökade engelska kunskaper 
även om detta inte är spelets syfte. Definitionen av inlärning i denna studie är det 
Seely-Brown menar är den formella inlärningen, och har inte som syfte att undersöka 
den informella inlärningen då det inte finns något riktigt syfte då denna studie helt är 
inriktad på serious games.   

2.2 Tidigare undersökningar 
Även om ämnet serious games är relativt väl utforskat när det kommer till de mer 
generella fördelarna med serious games i jämförelse med traditionell 
klassrumsundervisning, finns det många specifika ämnen där det inte finns forskning 
gjord. Kanji och liknande symbolspråk är några av dessa ämnen. När det kommer till 
serious games och utlärning av språk, både modersmål och främmande, har det gjorts 
en del forskning. Men denna är i stort sett enbart fokuserad på språk med det latinska 
alfabetet, så som svenska och engelska. De Grove, Merchant och Van Looy lyfter i 
den opublicerade artikeln Uncharted Waters? Exploring Experts’ Opinions on the 
Opportunities and Limitations of Serious Games for Foreign Language Learning. 
(2009) fram olika tankar kring användandet av serious games för utlärande av 
främmande språk. Artikeln bygger på svar från en undersökning där personer på 
onlineforum för serious games blev tillfrågade att svara på ett frågeformulär. 
Resultatet av undersökningen visar att det finns en mycket positiv inställning till 
användandet av serious games inom utlärning av språk, främst då de kan erbjuda mer 
stimulerande utlärning, roligare utmaningar och mer personliga lärosätt. Ett mer 
intressant resultat är dock svaren kring vad de största nackdelarna och riskerna med 
serious games inom språkutbildning är. Den klart största nackdelen som nämndes är 
den tekniska begränsningen när det kommer till röstigenkänning och att det därför inte 
finns ett bra sätt att öva uttal på med datorer. Vad som gör det här resultatet intressant 
är att det inte är av lika stor betydelse när det kommer till kanji på samma sätt som 
andra språk. För även om lärandet av kanji även inkluderar uttal, så är fortfarande 
memoreringsutmaningen så pass stor att ett spel som lär ut kanji skulle vara relevant 
även utan förmåga att lära ut uttal. Tillskillnad från språk som bygger på det latinska 
alfabetet där uttal av ord är en betydligt högre utmaning än memoreringen av själva 
bokstäverna. Detta är även något jag kommer gå in på närmare i kapitel 2.5 om kanji.     

Det finns även undersökningar som, även om de inte har något att göra med kanji eller 
skriftsystem att göra, är intressanta när det gäller metod och resultat. Dels då deras 
metoder legat som grund vid framtagandet av metoden i denna studie, och dels då 
deras resultat har givit en ledtråd åt vad resultatet i denna studie kan bli. Owston m.fl. 
(2009) redogör i sin artikel en undersökning där de låtit en experimentgrupp bestående 
av nio stycken fjärdeklasser designa och utveckla datorspel på skoltid, med syfte att se 
hur elevernas språkkunskaper utvecklades. Metoden de använde var att under en 
timme varje vecka, under 10 veckors tid låta eleverna använda ett enkelt web-baserat 
verktyg baserat på traditionella brädspel, där eleverna själva fick skriva in frågorna. 
Eleverna fick sedan spela varandras spel och ge kommentarer om dem. Efter de 10 
veckorna fick eleverna göra två prov där deras språkkunskaper testades på olika sätt, 
t.ex. ordkunskap, logisk meningsbyggnad och textförståelse. En kontrollgrupp, även 



 

 5 

den bestående av nio stycken fjärdeklasser, gjorde samma prov. Bägge grupper följde 
samma läroplan med den enda skillnaden att kontrollgruppen inte ägnade någon tid till 
spelutveckling. 

Undersökningen gav två relevanta resultat: 
•  Skillnaderna på provresultaten var ickesignifikanta i alla fallen förutom när 

det gällde logisk meningsbyggnad, där experimentgruppen hade betydligt 
bättre resultat. Detta menar Owston kan bero på att eleverna ofta gav respons 
om en mening var ologisk när de testade varandras spel, vilket gjorde eleverna 
medvetna att skriva logiskt. 
 

•  Lärarna uppfattade eleverna i experimentgruppen som mer motiverade, mer 
initiativtagande till att samla in data till frågorna, och mer koncentrerade under 
andra lektioner om de blev lovad att få arbeta med spelutveckling senare under 
dagen.  

Detta, som tidigare nämnts, visar på att datorspel inom utbildning inte nödvändigtvis 
ger ett bättre resultat gällande hur mycket eleverna lär sig om de får tillbringa lika 
mycket tid med serious games som med en lärbok. Men serious games kan i stället ge 
mer motivation till att ägna mer tid till studier, vilket kan leda till en mer långsiktig 
inlärning som kan ge en djupare kunskap som håller i sig längre. 

En annan studie som visar på liknande resultat går att finna i artikeln Investigating the 
impact of video games on high school students’ engagement and learning about 
genetics (2009) av Annetta m.fl.. på North Carolina State University. Denna studie 
bygger, precis som tidigare nämnda, på att en experimentgrupp med elever får 
använda serious games i sin utbildning, och sedan testas deras kunskaper gemtemot en 
kontrollgrupp som använt en traditionell läroplan. Skillnaderna mellan denna studie 
och den förra är att denna riktade sig till elever på highschoolnivå (14-18 år) som 
studerade genetik. Dessa elever fick under 90 minuter spela ett datorspel där spelaren 
har som mål att lösa ett mord genom att studera bl.a. DNA. Spelet var speciellt 
framtaget av klassens lärare som även gick igenom samma ämne med kontrollgruppen. 
Resultatet är närmast identiskt med den tidigare nämnda studien. På testet som båda 
grupperna fick göra fanns det inte några betydande skillnader. Men eleverna i 
experimentgruppen visade återigen tecken på mer motivation, som i denna 
undersökning mätts utifrån inspelade testsessioner som sedan analyserats utifrån 
Protocol for Classroom Observations4(2004) där experimentgruppen fick ett betydligt 
högre resultat än kontrollgruppen. 

Vad som är intressant med dessa två studier är att deras syfte till stor del är samma 
som kanjiprojektets syfte, d.v.s. att undersöka fördelarna med att använda serious 
games jämfört med traditionell undervisning. Det är dess likheter som ger betydelse åt 
att jämföra dessa undersökningars resultat och metod, med det hos kanjiprojeket. Detta 
kommer därför att göras i kapitel 3.1 om metod.   

2.3 Motivation 
Som tidigare studier visade är forskning kring serious games förmåga att engagera 
och motivera inget nytt. Motivation är dock ett oerhört brett ämne som denna studie 
enbart kommer skrapa på ytan av. När en person blir ”motiverad” kan detta innefatta 

                                                 
4 Protocol for Classroom Observations är ett protokoll med ett antal frågor framtaget av Annenberg 
Institute for School Reform (2004) för utvärdering utav elevers engagemang. 
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både de medicinska och psykologiska effekterna som påverkar kropp och sinne hos 
personen i fråga. Men det kan även syfta på den kognitiva effekten motivation har på 
olika handlingar personen utför, däribland lärande. I de undersökningar som nämns i 
föregående kapitel görs det inga tydliga definitioner för vad författarna menar med 
motivation, utan de behandlar i stället motivation enbart som en produkt utav 
användandet av spel.  

Detta verkar inte vara något ovanligt då studierna som enbart fokuserar på att 
undersöka motivationen hos serious games-spelare är få. Det finns dock undantag. 
Nacke och Lindley beskriver i artikeln Boredom, Immersion, Flow: 
Psychophysiological Assessment of Affenctive Level Designs in a First-person 
Shooter Game (2010) en studie där de undersökte motivationen hos personer som 
spelade Half-life 2 (Valve Corperation, 2004). Detta gjorde de genom att fästa 
elektroder på huvudet hos dem som spelade, och genom att läsa av elektromyografi 
och elektrodermal aktivitet kunde de hitta indikationer på känslomässiga ändringar 
hos testpersonerna. Nacke och Lindley:s undersökning är ett exempel på hur 
motivation kan mätas medicinskt till skillnad från Owston m.fl. samt Annetta m.fl. 
som använder intervjuer med lärare och videoanalyser för att fastställa graden av 
motivation. Det finns nämligen inget säkert sätt att mäta motivation på, utan det bästa 
alternativet är ofta att undersöka olika indikationer på motivation, och sedan utgå i 
från dem. Hur jag gått till väga för att mäta, samt hur jag definierar, motivation 
kommer jag att gå igenom i kapitel 3.1 om metod. 

Som tidigare nämnts har flera olika forskare poängterat betydelsen av motivation 
inom serious games. Exempel på detta är Paras och Bizzocchi som i sin artikel Game, 
Motivation, and Effective Learning: An Integrated Model for Educational Game 
Design (2005) citerar Chan och Ahern (1999) som menar att “When people are 
intrinsically motivated to learn, they not only learn more, they also have a more 
positive experience.”.  

Paras och Bizzocchi menar även (2005, sid. 2): 

 

The person must value the task and the person must believe he or she can succeed at the 
task. In any given instructional situation, the learning task needs to be presented in a way 
that is engaging and meaningful to the student, and in a way that promotes positive 
expectations. 

 

Slutligen sammanfattar Malone fördelarna med motivation i studier på ett bra sätt då 
han i artikeln Toward a theory of intrinsically motivating instruction citerar Piaget 
och Bruner som menar följande (1981, sid. 335):  
 

If students are intrinsically motivated to learn something, they may spend more time and 
effort learning, feel better about what they learn and use it more in the future. 

 

Betydelsen av dessa citat kan sammanfattas som följande: en person som vill lära sig 
något måste känna ett behov av att ta till sig kunskapen, samt känna att utmaningen att 
lära sig detta inte är omöjligt. Det är sedan upp till källan, d.v.s. t.ex. läroboken, spelet 
eller lärare, att presentera kunskapen på ett motiverande sätt. Motivation kan sedan 
leda till att personen i fråga lägger ner mer tid och kraft på att lära sig något, samt är 
mer positivt inställd till det denne lärt sig, och använder sig mer av den kunskapen. 
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Som nämnts tidigare är det generella målet med serious games att kunna skapa ett spel 
med en perfekt balans mellan spelets förmåga att motivera spelare att spela, och 
utlärandet utav kunskap som inte nödvändigtvis är kopplad till spelet. Det finns dock 
ingen garanterad metod för hur ett sådant spel skall skapas, utan vad som finns är 
istället olika riktlinjer för vad en utvecklare av ett sådant spel bör tänka på. En av 
dessa är Csikszentmihalyi:s teori om ”flow” som han skriver om i sin bok Flow: The 
Psychology of Optimal Experience (1990). Csikszentmihalyi menar att vid optimala 
förhållanden då balansen mellan utmaning och frustration i ett spel är perfekt, och då 
målet med inlärningen är så pass klart att hindren faller bort, kan spelaren gå in i ett 
s.k. ”flow state”. Är utmaningen för liten eller för stor är det risk att spelaren blir 
frustrerad och kommer därmed inte in i flow state. I flow state menar 
Csikszentmihalyi är spelaren motiverad att anstränga sig maximalt med uppgiften i 
fråga, och är därför något både spelutvecklare och lärare bör eftersträva att erbjuda 
spelare och elever. Men flow state är inte lika lätt att uppnå i ett traditionellt klassrum 
som det är i ett spel. Enligt Chan & Ahern (1999) beror detta på att läraren ofta inte 
kan sätta inlärningstempot för varje elev individuellt i en traditionell klassrumsmiljö, 
och därför blir balansen mellan utmaning och frustration svår att uppnå. Här kan då 
serious games vara en lösning på problemet om de utformas så att spelaren själv kan 
bestämma tempot medan spelet automatiskt ställer in utmaningen utifrån spelarens 
prestation så att balansen mellan dem hålls jämn.  

Att skapa ett serious games med flow state i åtanke är dock en utmaning i sig. Paras 
och Bizzocchi (2005) menar att för att spelaren ska uppnå maximal inlärning, måste 
denne ibland stanna upp och reflektera över vad denne har gått igenom. Detta sker 
oftast utanför spelet, vilket bryter spelarens flow state. Paras och Bizzocchi (2005, sid. 
6) menar dock att detta går att undvika genom att implantera reflektionen som en del 
av spelet.  

 

In educational game design it is important to ensure that learning takes places within 
the realm of play, even if learning is only made possible through reflection. To do so, 
reflection must appear to the learner as one of the many in-game goals that drive the 
game-play. 

 

Det är alltså till stor del spelutvecklarens ansvar att se till att designen av spelet är 
gjort på ett sådant sätt att reflektionen av den kunskap spelaren får, fungerar som ett 
drivmedel för spelets gameplay. Vad jag menar med gameplay kommer jag att 
förklara vidare i kapitel 2.4 om gameplay. 

        

2.4 Gameplay 
Gameplay är precis som motivation, ett begrepp med flera olika typer av innebörd. 
Speldesignern Sid Meier definierade gameplay som ”a series of interesting choices”, 
en definition som speldesignerna Rollings och Adams i sin bok Andrew Rollings and 
Ernest Adams on game design (2003) vidare utvecklade till ”one or more causally 
linked series of challenges in a simulated environment”. Även om båda dessa 
definitioner inte nödvändigtvis är felaktiga, innehåller den senare en viktig aspekt som 
enligt mig är det som definierar gameplay mest, nämligen utmaningen. Med utmaning 
menar jag i det här fallet handlingen eller handlingarna som spelaren måste utföra för 
att klara eller komma vidare i spelet. Det går dock inte att enbart definiera gameplay 
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som en specifik utmaning då Rollings och Adams (2003) menar att det finns många 
olika typer av utmaningar. Det finns mentala utmaningar som t.ex. minnesutmaning, 
”igenkännande av mönster”-utmaning och kunskapsutmaningar, och mer fysiska 
utmaningar som hand-öga-koordination och reaktionsutmaningar. De flesta spel är 
dock inte begränsade till enbart en typ av utmaning, utan innehåller ofta flera olika av 
dessa, ibland enskilda och ibland blandade. Det Paras och Bizzocchi alltså menar när 
de tycker att reflektionen av kunskap ska fungera tillsammans med ett gameplay i ett 
serious game är att utmaningen inte enbart ska ligga i att lära sig och komma ihåg 
kunskapen i fråga, utan även använda den för att klara eller ta sig vidare i spelet. 
Gameplay är dock, i likhet med motivation, inte enkelt att mäta. Som Rolling och 
Adams nämner finns det olika typer av gameplay, men de kan även variera i 
komplexitet, svårighetsgrad och mängd (d.v.s. hur ofta gameplaytypen återkommer i 
ett spel i förhållande till spelets storlek). Denna definition har varit till stor betydelse 
för framtagandet av de spel vi skapat och den metod för hur undersökningen gått till 
väga, och detta kommer jag att återkomma till i kapitel 3.1 om metod.      

 

2.5 Kanji 
Kanji är ett av de fyra skriftsystem som finns i Japan och är det enda skriftsystemet 
som kanjispelen lär ut. Vad som skiljer kanji från de andra japanska skriftsystemen 
hiragana, katakana och rōmaji (japanska för romersk skrift, d.v.s. det latinska 
alfabetet) är att varje kanjitecken har en betydelse t.ex. sol, ovanför, person, etc, 
medan tecknen i de andra skriftspråken inte har någon mer betydelse än ett uttal.  
Kanjitecken är i de flesta fall uppbyggda av flera olika beståndsdelar. Vissa av dessa 
beståndsdelar benämns som radikaler och ett visst tecken kan fungera som både 
radikal och kanji i olika fall. Ett exempel på detta är tecknet 

�� som betyder�namn. 
Detta tecken består av två beståndsdelar nämligen kväll �� och mun � (i just det 
här fallet kan båda vara radikal). Namn i sin tur är en beståndsdel i tecknet 
inskription �. Totalt finns det ca 50 000 kanjitecken i japanskan. Dock anses enbart 
ca 2000 av dessa vara nödvändiga för att klara sig i det vardagliga livet, och för att 
läsa de flesta tidningar och skönlitterära böcker. 2000 tecken är dock fortfarande 
betydligt mer än t.ex. de 26 tecken som finns i det latinska alfabetet, och utmaningen 
att memorera alla dessa är därför stor även utan den grammatik, uttal och 
meningsbyggnad som normalt följer.    

Att en stor del av utmaningen med att lära sig japanska ligger just i att memorera 
kanjitecken menar även Matsumoto i sin artikel Peak Learning Experiences and 
Language Learning: A Study of American Learners of Japanese (2007). I artikeln 
beskriver han en undersökning han utfört på 128 amerikanska högskolor och 
universitetsstudenter som läser japanska som andraspråk. I undersökningen fick 
studenterna berätta vad de upplevde var den mest positiva/hjälpande upplevelsen som 
hjälpt dem i deras studier, eller som Matsumoto kallar det, ”Positive Peak Learning 
Experience” (PPLE). De fick även ange vilken som var den mest negativa 
upplevelsen som försvårat deras studier, ”Negative Peak Learning Experience” 
(NPLE).  

Resultatet på PPLE visade att de betydligt största (26.6% och 17.2%) positiva 
upplevelserna för studenterna var upplevelser som är utanför klassrummet. Nämligen 
att kunna bo i Japan och kommunicera med sin värdfamilj där och att kunna 
kommunicera med japanska vänner som har japanska som modersmål. Ett annat 
intressant resultat som Matsumoto:s undersökning gav är att 4 % av studenterna 
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nämner att lära sig kanji på ett intressant sätt som sin PPLE. Vad för typ av sätt detta 
är och vad som gör det intressant nämns dock inte. 

Kanjimemoreringen är dock betydligt mer förekommande som studenternas NPLE 
där 15.6% ansåg att det konstanta behovet att repetera de olika kanjitecknen för att 
minnas dem var den största negativa aspekten av japanskastudierna. De ansåg att det 
tog för mycket tid och engagemang och att det till slut ledde till frustration. 
Kanjistudier kan vara en väldigt monoton aktivitet då metoden för att lära sig ett 
tecken är det samma som för att lära sig 1000 tecken. I grund och botten handlar det 
enbart om att skapa en koppling mellan ett tecken och dess betydelse, och kräver inte 
någon större analytisk förmåga eller problemlösning. Kanji är dock en väsentlig del 
av japanskan, och Matsumoto efterfrågar därför i sin redogörelse för resultatet, en 
metod för att göra kanjimemoreringen mer kreativ för att motivera studenterna att 
lägga ner den tid som behövs. Detta kommer jag gå in mer på i kapitel 3 om 
problemformulering. 

En annan forskare som identifierat samma problem är Richardson, biträdande 
professor inom International Cultural Studies, som i sitt arbete Chinese character 
memorization and literace: Theoretical and Empirical Perspectives on a 
Sophisticated Version of an old strategy (2007) menar att många personer som inte 
har kinesiska (Richardson syftar här på de kinesiska tecknen) som modersmål har 
svårt att lära sig i, vad han kallar, ”traditional classroom settings”, d.v.s. genom 
upprepade repetitioner och genom att läsa kinesiska texter.   

Ett av problemen menar Richardson, är att de olika tecknen i texterna är för många för 
att personen ska kunna memorera dem, och beskriver det själv när han skriver (2007, 
sid. 1) ”The result is that ‘I can’t read fast because there are too many words I don’t 
know, and it’s hard to learn more words because I can’t read fast enough to see them 
recur’” Detta menar Richardson har en negativ effekt på motivationen hos eleven då 
han skriver (2007, sid. 21) 

 If “intellectual functioning depends on the energizing role that affectivity plays” 
(Hidi, p. 549, referring to Piaget, 1981), interest and motivation are important in 
helping provide that energy. This seems to be especially true if the material to be 
learned is going to require long-term study (Linton, 1988), as Chinese does. 

En alternativ inlärningsmetod som Richardson förespråkar är användandet av 
mnemotekniker (metoder att underlätta inlärning och minnas det inlärda), och i detta 
fall att förbättra inlärningen genom att skapa en meningsfull koppling mellan tecknet 
och en association. Användandet av mnemotekniker är en diskussionsfråga som denna 
uppsats inte kommer gå in på. Men Richardson besvarar en rad olika argument mot 
mnemotekniker och fastslår endast att fördelarna och nackdelarna med 
mnemotekniker är personliga och att det inte finns någon större studie om ämnet. 
Associationerna som Richardson ger exempel på är små berättelser som innehåller 
alla beståndsdelarnas betydelser i ett kanji, för att man på så sätt ska minnas vilka 
beståndsdelar som bildar ett visst kanji. Detta har även använts i kanjispelen, något 
som jag kommer gå in mer på i kapitel 3.1.1 där jag kommer att beskriva just spelen i 
fråga. 
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3 Problemformulering  
I detta kapitel kommer jag redogöra hur den tidigare forskningen som jag tagit upp i 
tidigare kapitel är relevant för denna studien. Jag kommer även att beskriva de olika 
begrepp som denna studie innefattar närmare.  

Frågeställningen i denna studie är som tidigare nämnts hur de olika nivåerna av 
gameplay i kanjispelen påverkar spelares motivation. Bakgrunden till problemet 
och denna frågeställning kommer ifrån ett projekt vi i kanjigruppen arbetade med i 
kursen Projekt Serious Games under HT-09. Projektets syfte var att tillsammans med 
Sehlberg utveckla olika spel som lär ut och hjälper spelare att memorera kanji. Spelen 
i sig skulle bygga på en lärobok för kanji som Sehlberg tagit fram. Att projektet har en 
betydelse för forskningsvärlden är sannolikt om man ser till Richardsons (2007) och 
Matumotos (2007) forskning som både lyfter fram problemen och efterfrågar 
lösningar med att memorera kanji. Om nu serious games förmåga att motivera, som 
Paras och Bizzocchi (2005) menar finns, går att applicera även på ämnen som kanji, 
finns det här inte bara utrymme för mer forskning, utan även en efterfrågan. Det finns 
dock vissa aspekter gällande kanji som bör tas i åtanke när det kommer till serious 
games. Som jag nämnt innan är kanjimemorering en ytterst monoton aktivitet som 
inte kräver någon högre analytisk förmåga. Detta gör Paras och Bizzocchi teorier 
angående reflektion något svår att anpassa då det inte finns mycket mer för spelaren 
att reflektera över än de tecken denne lärt sig. Detta är något jag kommer återvända 
till i nästa kapitel.  

Som jag nämner i avgränsningen kommer denna studie enbart att behandla 
motivationsaspekten, och vad gameplay har för inverkan på den. Det finns, som jag 
tar upp i kapitel 3.2, en del liknande studier gjorda på serious games och motivation. 
Men i både fallet med Owston m.fl. (2009) och Annetta m.fl. (2009) handlar 
undersökningarna till största delen om huruvida spel kan användas inom utbildning i 
två specifika ämnen. Av dessa två är det bara Annetta m.fl. som utvecklat ett eget 
spel, men det saknas fortfarande en diskussion kring om spelet kunde gjorts 
annorlunda. Sammanfattningsvis vill jag med det här poängtera att det finns utrymme 
för mer forskning kring hur serious games bör fungera för att få ut bästa 
utlärningseffekten från dem. Med det syftar jag både på själva kunskapen som 
förmedlas och motivationseffekten, och som även Annetta m.fl. även skriver (2009, 
sid. 80):   

 
That is to say, if new and innovative technologies (such as educational games) are more 
engaging and appealing to students and if in turn these learners are motivated to interact 
with these learning environments longer than with traditional print materials then this in 
itself may justify the use of and deeper investigation of these new technologies. 
 

Många studier inom serious games använder dock motivation som ett samlat begrepp 
för alla dessa typer av motivation som en spelare eller försöksperson har, utan att 
redogöra för skillnaden mellan dessa. Nackdelen med detta är att det kan tolkas som 
att all motivation har en och samma källa, medan detta antagligen inte är fallet i de 
flesta situationer. Malone och Lepper redogör i artikeln Making learning fun: A 
Taxonomy of Intrinsic Motivation for Learning (1987) för skillnaden på vad de kallar 
“intrinsic” (inre) och “extrinsic” (yttre) motivation. Inre motivation menar Malone 
och Lepper är den motivation som uppstår av själva spelandet som aktivitet, medan 
yttre motivation beror på faktorer utanför själva spelet. I fallet med kanjispelen skulle 
det kunna vara spelarens inställning till att lära sig japanska, då en person med stor 
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motivation till att lära sig japanska troligtvis skulle vara mer motiverad när denne 
spelar ett spel som just lär ut japanska. Liknande teori kan gälla Matsumotos (2007) 
undersökning som visade att de mest positiva aspekterna med att lära sig japanska var 
att kunna bo i Japan och kommunicera med sin värdfamilj där och japanska vänner 
som har japanska som modersmål. Dessa är aspekter som tar vid utanför klassrummet 
och undervisningen, och därför enligt mig bör räknas som yttre motivation. Denna typ 
av yttre motivationer är problematiska att hantera dels då motivation ska mätas, då 
testpersoners olika inställningar och motiv oftast skiljer sig dem emellan, dels vid 
utveckling av serious games då yttre motivation är svårt att påverka. Jag har därför 
valt att använda Malone och Leppers definition av inre motivation som en operativ 
definition för motivation i stort i denna studie, och har som mål att med olika 
indikationer kunna bedöma motivationen hos testpersoner. Vilka dessa indikationer är 
och hur jag mäter dem kommer jag gå in på i kapitel 3.1 om metod.   

 

3.1 Metod 
Som jag nämnt tidigare har jag valt att mäta motivation genom att studera olika 
indikationer för att fastslå hur pass motiverade testpersonerna som spelade de olika 
kanjispelen var. Valet av metod grundade sig till stor del på de begränsningar som 
fanns under testningen, främst gällande tid och utrustning. Det har helt enkelt inte 
funnits tid till att göra någon djupare intervjustudie med de olika testpersonerna likt 
Iacovides (2009) undersökning. Det har inte heller funnits tillgång till utrustning för 
att undersöka medicinska indikatorer så som Nacke och Lindley (2010) gjort. Min 
metod är i stället till stor del baserat på ett frågeformulär5 speciellt framtaget för att 
undersöka hur motiverande testpersonerna kände att de olika spelen var. Viktigt att 
nämna är att då motivation, som jag nämnt innan, är en relativt bred term, har jag 
istället valt att i frågeformuläret använda ”underhållning” när jag frågar om 
testpersonernas motivation. Anledningen till detta är minska risken att testpersonerna 
misstolkar eller inte helt förstår min definition av motivation, och därmed ger ett 
felaktigt svar. Underhållning eller underhållningsvärde känns här som en enklare term 
att använda för att bedöma hur motiverande ett spel är, då det känns rimligt att påstå 
att ett underhållande spel är mer motiverande att spela än ett som inte är 
underhållande. Det är också viktigt att klargöra att även om undersökningen har som 
syfte att undersöka olika nivåer av gameplay:s inverkan på testpersonernas 
motivation, har det inte funnit någon klar hypotes kring vilken inverkan detta kan 
vara. Det finns inga studier som kunnat klargöra kopplingen mellan gameplay och 
underhållningsvärde, då den personliga uppfattningen hos båda dessa aspekter alltid 
väger tyngst. Ett spel som en person tycker är underhållande kan en annan person 
tycka är tråkigt. Att påstå att ett spels gameplay-typ/komplexitet/svårighetsnivå skulle 
bestämma dess underhållning skulle därför vara både korrekt och samtidigt felaktigt. 
Denna studies syfte ligger i stället i att undersöka kopplingen mellan gameplay och 
underhållningsvärde, för att se om det finns något som indikerar på vad som är 
underhållande och vad som inte är det. Då underhållningsvärde inte är en variabel 
som går att påverka i den meningen att det inte går att skapa ett spel med ett bestämt 
underhållningsvärde, har vi stället fokuserat på gameplay. För att undersöka hur 
testpersonerna uppfattar spelens gameplay ställde frågeformuläret frågor om hur 

                                                 
5 Se bilaga 1. 
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utmanande testpersonerna fann spelet, samt om de tyckte att detta var för lite, lagom 
eller för mycket utmaning.   

Sammanfattningsvis fungerar gameplay i denna studie som en oberoende variabel 
som kunnat styras för att undersöka underhållningsvärdet som i det här fallet är en 
beroende variabel till gameplay. Samtidigt som underhållningsvärde är en 
indikatorvariabel för testpersonernas motivation.                     

 

3.1.1 Spelen 

Innan undersökningens start hade vi i kanjigruppen skapat ett tiotal olika 
spelprototyper i programmet Gamemaker (Yoyo Games, 2007). Av dessa valde vi ut 
tre stycken till att använda i undersökningen. För att binda kanji till gameplay samt få 
med en viss grad av reflektion av de kunskaper som spelaren lär sig enligt Paras och 
Bizzocchi (2005) teorier, gjordes en rad olika designval. I samtliga spel är 
kanjitecknen knutna direkt till gameplaymomenten, och det går inte att klara av spelen 
utan att kunna tecknens betydelse. Gällande reflektion ansåg vi att det var viktigt att 
ge spelarna feedback när de svarar fel, för att öka chansen att de kommer ihåg det 
rätta svaret nästa gång. Samtliga spel är dessutom indelade i klasser där varje klass 
innehåller fem tecken, och i varje spel återkommer tecken ur de två tidigare klasserna. 
Spelar man t.ex. klass 5 kommer alltså tecken ifrån klass 3,4 och 5 med. Detta för att 
öka chanserna att spelaren lättare ska komma ihåg tecken denne lärt sig tidigare och 
lägga större vikt i memoreringen då denne vet att tecknen kan återkomma.  

Urvalet av spel och dess antal grundades mycket på tidsbrist både på det sätt att det 
inte fanns tid att skapa några helt nya spel, samt för att försöka hålla den tidsgräns på 
ca 2,5 timmar som var satt för att inte riskera att testpersonerna skulle bli trötta. Det 
centrala för valet av spel var dess gameplay då vi har eftersträvat att ha en stigande 
nivå av gameplay spelen emellan för att underlätta utskiljandet av gameplay:s 
inverkan specifikt. Med Rollings och Adams (2003) teorier kring gameplay är dock 
skillnaderna mellan spelen inte stora då utmaningen i att memorera kanjitecknen kan 
räknas som en relativt stor utmaning i sig. Kanjimemorering skulle enligt Rollings 
och Adams kategoriseras som både en minnesutmaning och en mönsterigenkänns-
utmaning. Detta för att även om största delen av utmaningen ligger i att minnas 
tecknens betydelse, så är det även möjligt att använda sig av associationsberättelserna 
och tecknens form för att avgöra ett teckens betydelse. Utvecklingsprocessen att 
kombinera kanjimemorering med andra typer av utmaningar har därför inte varit helt 
enkel. Vi har samtidigt haft som mål att spelen ska kunna fungera på en målgrupp 
vars enda gemensamma nämnare är deras syfte att lära sig kanji. Det går därför inte 
att utgå ifrån att spelaren har några erfarenheter av spel sedan innan, och därför har 
enkelhet och tydliga instruktioner varit några av nyckelpunkterna under utvecklingen.    

För att isolera skillnaderna mellan spelen till att till så stor del som möjligt enbart vara 
skillnader i gameplay, gjordes spelen om så att det inte fanns några skillnader i grafik, 
ljud eller musik.       

 

Kanji Quiz  

Kanji Quiz är spelet med minst gameplay och skiljer sig inte mycket ifrån ett vanligt 
glostest. Spelaren ska enbart skriva in rätt betydelse för de tecken som dyker upp på 
skärmen. Svarar spelaren rätt blir den lilla avataren, d.v.s. karaktären som spelaren 
egentligen styr, men i det här fallet inte kan styra, glad och höjer armarna. Om 
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spelaren svarar fel blir avataren ledsen, det rätta svaret visas och spelaren får ett nytt 
tecken att svara på (se Fig.1). Spelet tar slut efter att spelaren lyckats svara rätt på 20 
tecken.  

 
Fig.1 Kanji Quiz: Skriver man in fel svar visas det rätta svaret innan spelaren får 
nästa tecken. 

 

Corridor Dash 

I Corridor Dash lade vi dels till en mindre koordinationsutmaning i form av möjlighet 
för spelaren att styra avataren med piltangenterna, samt en bana bestående av en 
slingrande korridor. Spelarens mål är att ta sig till slutet av korridoren, och på vägen 
dit måste denne ta sig igenom blockader som innehåller ett tecken. Spelaren måste 
skriva rätt betydelse inom åtta sekunder, annars visas rätt svar och tecknet byts ut (se 
Fig.2). När spelaren svarat rätt försvinner blockaden och spelaren kan fortsätta.  
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Fig.2 Corridor Dash: Precis som i Kanji Quiz visas det rätta svaret om spelaren inte 
hinner svara rätt. 

 

Spikeball Dash  

Detta spel fungerar precis som Corridor Dash men ökar koordinationsutmaningen 
med att innehålla en spikboll som följer efter spelaren genom korridoren i stället för 
tidsgräns på varje blockad. Blir spelaren träffad av spikbollen får denne se rätt svar på 
tecknet som spelaren stod vid, om denne nu gjorde detta, och tvingas även börja om 
spelet (se Fig.3). Spelaren har möjlighet att lägga ut en sten som stannar spikbollen ett 
kort tag. Spelaren börjar automatiskt med en sten och får även en extra sten för vart 
tredje rätt svar denne ger på tecknen. 

 

 
Fig.3 Spikeball Dash: Här har spelaren ingen andra chans. Blir spelaren träffad av 
spikbollen måste denne börja om spelet från början. 

 

Bokspelet 

Alla testpersonerna fick även använda sig av vad vi kallar ”Bokspelet”, som i det 
närmast är en elektronisk version av läroboken.  Detta spel har som syfte att lära 
spelaren de olika kanjitecknen genom att presentera dem tillsammans med dess 
betydelse, en associationsberättelse, samt en illustration. Detta ge spelarna mer 
möjligheter att skapa kopplingar mellan tecknet och dess betydelse i linje med de 
mnemoteknikerna som Richardsons (2007) nämner. Spelaren får sedan tre olika 
svarsalternativ att välja mellan. Väljer spelaren fel alternativ försvinner detta. När 
spelaren svarar rätt får denne ett poäng och vid 20 poäng har spelaren klarat klassen 
(se Fig.4).    
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Fig.4 ”Bokspelet”: Spelaren har tre alternativ att välja mellan, till sin hjälp har 
denne även en assosiationsberättelse samt en illustration.  

3.1.2 Testningen 

Totalt ställde 27 personer upp som testpersoner. Åldern låg mellan 16-33 år och 
könsfördelningen var 19 killar och 8 tjejer. Då spelen inte har någon egentlig 
målgrupp mer än personer som vill lära sig japanska hade vi inte några krav förutom 
att personerna inte skulle kunna någon japanska sen tidigare för att förhindra att de 
kunde några kanji. 

Testningen utfördes i en teststudio som innehöll tre datorer samt två videokameror 
som användes för att filma testpersonerna medan de spelade. Det fanns även 
möjlighet att observera och spela in det som hände på en av datorernas skärm. Intill 
rummet fanns ett observeringsrum med spegelglas emellan, så vi hade möjlighet att 
sitta och observera testpersonerna utan att de kunde se oss.  Testarna delades in i 
grupper om tre (i vissa fall mindre beroende på när de hade tid att komma) och blev 
slumpmässigt tilldelad ett av spelen beroende på vilken dator de satte sig vid. När alla 
väl var på plats gick vi igenom med dem hur testet skulle utföras, denna beskrivning 
fanns även utskriven på ett papper som testpersonerna kunde ta hjälp av. 

Testningen gick till som följande:  
• Testpersonerna blev, när alla var på plats, informerade om hur testningen 

skulle gå till steg för steg.  
• Testpersonerna började med att spela första klassen (1) i bokspelet. 
• Testpersonerna gick sedan över till öva sig på klass 1 i antingen Kanji Quiz, 

Corridor Dash eller Spikeball Dash, beroende på vilken dator de satt vid. 
• När testpersonerna kände sig klara med klass 1 fick de åter gå till bokspelet 

och lära sig klass 2. Sedan tränade de sig på den i Kanji Quiz, Corridor Dash 
eller Spikeball Dash, och sen fortsätter det så fram till klass 10. 

• När testpersonerna klarat klass 10 och kände sig nöjda fick de svara på ett 
frågeformulär (se bifogat formulär) med undantag för sista frågan. 

• Testpersonerna fick sedan genomföra ett glostest online.  
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• Efter glostestet fick testpersonerna testa de spel de inte spelat, och sedan svara 
på den sista frågeformulärfrågan som handlade specifikt om 
underhållningsvärdet i de olika spelen. 
 

Frågeformuläret innehöll både slutna frågor som behandlade frågor som hur mycket 
tid de ägnande åt spelande varje vecka, vilka spel de föredrog, samt 
rangordningsfrågor där testpersonerna fick rangordna på en skala 1-10 hur de 
uppfattade de olika spelelementen. P.g.a. tidsgränsen som nämnts innan fanns det inte 
tid till att genomföra någon djupare intervju med testpersonerna om deras tankar kring 
testet.  
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4 Resultat 
 

Resultaten av i denna studie är till stor del baserat på svaren från frågeformulären, 
enskilda personliga observationer, samt kortare odokumenterade frågor till 
testpersonerna efter testtillfällena. Då vi som sagt inte har haft möjlighet att göra en 
korrekt analys av videomaterialet har jag valt att utelämna detta från studien. 

Av de 22 frågorna som formuläret innehöll har jag valt att här fokusera på de som var 
framtagna med syfte att besvara frågeställningen. Dessa frågor har att göra med hur 
pass underhållande testpersonerna fann de olika spelen, hur utmanande de tyckte de 
var samt hur underhållande de ansåg olika aspeker så som grafik, ljud m.m. var. På 
samtliga av dessa frågor fick testpersonerna gradera sina svar mellan 1-10, där 1 var 
svagt och 10 starkt. I de fall där alla testpersoner svarat på frågan kommer jag påpeka 
detta. 

På medelvärdet av svaren angående underhållningsvärde syns det en ökning i 
överensstämmelse med nivån av gameplay (se Fig.5). Kollar man däremot på svaren 
från varje enskild testperson (se Fig.6&7) syns det däremot att resultaten är relativt 
skilda från person till person . 

 
Fig.5: Medelvärdet av underhållningsvärdet hos Kanji Quiz, Corridor Dash och 
Spikeball Dash. 
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Fig.6: Svaren angående underhållningsvärde på samtliga spel från de testpersonerna 
1-13. 

 

 
Fig.7: Svaren angående underhållningsvärde på samtliga spel från de testpersonerna 
14-26. 
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Resultatet är väldigt utspritt testpersonerna emellan, och det finns få indikationer som 
visar på tydliga mönster. Studerar man frågeformulären närmare och tittar på de mer 
subjektiva svaren på varför testpersonerna fann ett visst spel underhållande eller inte 
går det ändå att finna ett par mönster bland testarna. Testpersoner med relativt stor 
spelvana (+5 timmar i veckan) ansåg ofta att Kanji Quiz hade för lite gameplay och 
därför inte var roligt att spela, medan de tenderade att gilla Corridor Dash bättre, och 
Spikeball Dash bäst. Testpersoner med liten eller ingen spelvana uppfattade ofta 
Spikeball Dash som ett väldigt stressigt spel som de inte kunde lära sig av, och 
föredrog då Kanji Quiz och/eller Corridor Dash mer. 16 av de 24 testpersoner som 
svarade att de ansåg att Corridor Dash var roligare än Kanji Quiz vilket kan vara en 
indikator på att gameplay som inte sätter alltför stor press eller straffar spelaren är 
något som spelare föredrar mer.  

Precis som med underhållningsvärdet visar resultatet om utmaningen inga tydliga 
indikationer sett till medelvärdet (se Fig.8). Medan om man undersöker vad de 
enskilda testpersonerna svarade syns det är en stor spridning för alla spel förutom 
Corridor Dash som höll en relativt jämn utmaning (se Fig.9). Det bör nämnas att 
resultatet här gäller både själva gameplay-utmaningen, samt utmaningen med att 
memorera själva kanjitecknen. Därför är resultaten i vissa fall väldigt personliga då de 
speglar testpersonens förmåga att memorera symboler snarare än själva utmaningen i 
spelen. 

 

 
Fig.8: Medelvärdet av utmaningen hos Kanji Quiz, Corridor Dash och Spikeball 
Dash. 
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Fig.9: Svaren angående utmaningen från alla testpersoner. 

 

Slutligen på frågan där testpersonerna fick gradera de olika aspekterna hos det spelet 
de spelade (se Fig.10), är det även där svårt att dra några slutledningar. Då grafik och 
ljud inte skilde sig åt i de olika spelen, visar resultatet snarare på hur stor del av 
underhållningen dessa aspekter stod för, än för den egentliga underhållningen de 
bidrog med i många fall.  Ett exempel på detta är resultatet för hur mycket 
utmaningen bidrog till underhållningen. Där får Kanji Quiz högsta betyg av de tre 
spelen vilket kan ses som märkligt då Kanji Quiz hade det lägsta medelvärdet 
angående just hur stor utmaning det hade.     
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Fig.10: Medelvärden på samtliga underhållningsvärden från samtliga spel. 

Genom en ANOVA-analys kunde inga signifikanta resultat hittas.   
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5 Slutsats och diskussion  
För att återknyta till min frågeställning angående hur olika nivåer av gameplay 
påverkar motivationen hos testpersoner som spelar kanjispelen, finns det inget absolut 
svar. Sett utifrån svaren från frågeformulären uppfattade testpersonerna de spel med 
en högre nivå av gameplay som mer utmanande. Det är dock ett resultat som ska ses i 
ljuset av att många testpersoner uppfattade kanjimemoreringen som en mindre eller 
större del av den utmaningen. Men även om det inte går att säkerställa exakt hur 
mycket av den utmaningen som testpersonerna angav kom från spelen i sig eller från 
kanjimemoreringen, syns det tendenser i både svaren från frågeformulären och i mina 
egna observationer att det är en blandning av båda. En möjlig metod för att få mer 
klarhet kring detta skulle vara att undersöka formulärsvaren och personliga 
observationer i relation till resultaten från glostestet för att faktiskt se vilken 
testperson som presterade bäst. Problemet här är att resultatet från glostestet visar en 
tydlig takeffekt vilket gör att det inte går att dra några slutsatser utifrån hur olika 
testpersoner svarade i frågeformulären och deras glostestresultat, då det inte finns 
några signifikanta skillnader på glostestresutltat mellan de olika spelen. Men det syns 
dock indikationer på att testpersonerna som spelade Kanji Quiz presterade bättre på 
glostestet än de som spelade Spikeball Dash, som i som tur presterade bättre än de 
som spelade Corridor Dash. Det är dock viktigt att poängtera att med tanke på det låga 
antalet testpersoner, finns ett stort antal individuella variabler som påverkat resultatet, 
så som testpersonernas erfarenhet av spel, hur längde de spelade spelen och hur lång 
tid de ägnade åt att göra glostestet. En större undersökning med fler testpersoner och 
mer försök till att undersöka dessa individuella variabler skulle vara ett sätt att 
undersöka utmaningen i Kanji spelen och hur stor inverkan de olika typerna av 
utmaningen faktiskt har på testpersonerna. Ett annat problem är att skillnaden mellan 
spelens gameplay inte är stor nog. Kanji Quiz och Corridor Dash erbjuder i stort sett 
samma utmaning med den skillnaden att i Corridor Dash måste spelaren styra 
karaktären genom korridoren. Denna skillnad är dock så subtil att det är svårt att veta 
om testpersonerna faktiskt uppfattade den som en utmaning i sig. Några kommentarer 
från testpersonerna var att de inte förstod poängen med att behöva styra karaktären 
över huvud taget, då det enligt dem inte fanns någon djupare mening med det. Kanji 
Quiz har i jämförelse då ett mer balanserat gameplay då det enbart innefattar 
memoreringen av kanji. Men detta ger också bilden av Kanji Quiz som mer av ett 
glosprogram än ett serious game. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till 
varför Kanji Quiz fick högsta underhållningsvärdet på just utmaning, men lägst på allt 
annat.   

Att resultaten inte är signifikanta är inte överraskande då testpersonerna var tämligen 
få till antalet. Det viktigaste resultatet är dock underhållningsvärdet på de olika 
spelen. För även om spelen med högre nivå av gameplay har ett högre, dock 
ickesignifikant, medelvärde på underhållning är ändå resultaten väldigt utspridda 
testpersonerna emellan. Den personliga smaken är i det här fallet extremt tydlig, vilket 
kan ses både i resultatet där det inte går att se några som helst indikationer på att det 
skulle finnas en generell uppfattning om vilket spel som är mest underhållande, men 
även i mina observationer. Efter testningen har testpersonerna ofta förmedlat sina 
tankar kring om det var något av spelen de gillade speciellt mycket, eller inte alls. De 
vanligaste åsikterna går att dela in i två grupper, de som ansåg att Spikeball Dash var 
det helt klart roligaste spelet, eller de som ansåg att det var alldeles för svårt. Båda 
grupperna av testpersoner ansåg att Spikeball Dash krävde mer av dem då de dels 
spelade under mer press då de såg spikbollen närma sig, och samtidigt att det var en 
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högre insats då de var tvungna att börja om banan från början om de blev träffade av 
bollen. De skilda uppfattningarna var att de som gillade Spikeball Dash kunde känna 
att stressen som spelet gav var motiverande och gjorde att de mindes tecken de 
misslyckades vid. Medan den andra gruppen istället ansåg att stressen försämrade 
deras minnesförmåga. Detta går att koppla direkt till Csikszentmihalyi:s (1990) teorier 
om flow där den ena gruppen går att anta lyckades hålla sig i, eller i närheten av, 
”flow state”, medan den andra gruppen upplevde frustration. En djupare intervjustudie 
hade kunnat ge ett bättre svar på frågan om testpersonerna faktiskt upplevde ”flow 
state” eller inte. En lösning på problemet här hade varit nivåer av svårighetsgrad som 
spelaren själv skulle kunnat välja, där en enklare svårighetsgrad skulle kunna göra att 
spikbollen rullar långsammare med mera.      

Den viktigaste slutsatsen jag kan dra av resultatet är hur viktigt det är med olika 
alternativ av gameplay i ett serious game. Som jag nämnt innan är serious games ofta 
riktade till en målgrupp som inte alltid i huvudsak består av erfarna spelare. Därför är 
gameplay-balansen i ett serious games oerhört viktig då den samtidigt som nya 
spelare ska kunna greppa spelet, kunna erbjuda utmaning för mer vana spelare för att 
de inte ska tappa intresset. Olika typer av gameplay som Rollings och Adams (2003)  
nämner, kan vara intressanta att variera, så väl som olika genrer, då det i slutändan är 
den personliga smaken som avgör om en spelare gillar ett spel eller inte. Denna åsikt 
gick även att hitta hos flera testpersoner som även om de inte gillade ett specifikt 
kanjispel, ändå kunde förstå att andra personer kunde föredra dem. Ett liknande 
resultat som detta, även om det inte skrivs rakt ut, hittar Alklind Taylor, Backlund, 
Engström, Johannesson och Lebram, som i sin artikel Gamers Against all Odds 
(2009) beskriver en undersökning de gjort med serious games för rehabilitering av 
strokepatienter. Patienterna fick under en månads tid spela olika mindre spel. Spelen 
var speciellt framtagna för att hjälpa patienterna med sin rehabilitering, och loggade 
automatiskt vilka spel de spelade, hur länge de spelade och hur det gick för dem. Alla 
spel var dock inte tillgängliga från början utan lades till under månadens gång. Vad 
som är intressant i resultatet är att patienterna ansåg att spel med flera banor och det 
faktum att det fanns flera olika spel var positivt (sid. 11)      

 
The subjects were aware of challenges and progress in the games and appreciated it. 
Subject A states concerning game progression: “... this was a good thing. Otherwise it 
would have been uninteresting – if it had remained in the same place as it started”. The 
introduction of new games were appreciated: ”Exciting! It was a little incentive also to 
see, what is it today?” (Subject C), “It is fun, so that it is not the same all the time” 
(Subject E). 
 

Att erbjuda flera olika spel med olika typer av gameplay, samt att designa dessa på ett 
sätt så att spelaren upplever en progression är alltså av hög betydelse i fall som dessa. 
Speciellt för ett monotont men samtidigt tidskrävande ämne som kanji, som även 
kräver längre tider av studier beroende på hur många tecken som ska läras in, 
stämmer detta i högsta grad. 

Ett annat resultat från Alklind Taylor m.fl. som är intressant är deras utvärdering av 
hur populära patienterna ansåg att spelen var (sid. 14).   

 
The popularity of games based on playtime, and comments from patients, has a 
remarkable resemblance with the quality of the game design. Games that were based on 
established game concepts were popular, while games based on interaction movement 
were less popular. The least popular “game” was one that completely lacked a 
challenge. 
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Precis som i denna studie fick spelet med minst utmaning sämst betyg, och även om 
det finns utmaningar i Kanji Quiz så är dessa enbart kopplade till kanjimemorering 
och inte till spelet i sig. I frågeformuläret svarade flera testpersoner att de inte 
uppfattade Kanji Quiz som ett spel, vilket inte är märkligt då spel ofta för tankarna till 
utmaningar och konflikter. Därmed inte sagt att spel utan, eller med minimal, 
gameplay aldrig kan vara underhållande. Resultatet av undersökningen visar ändå att 
vissa testpersoner fann Kanji Quiz vara det mest underhållande av de tre spelen, även 
om dessa testpersoner var få.  
 
Frågan om underhållningsvärdet av spelens olika aspekter var i och för sig inte helt 
relevant för denna studiens frågeställning, men resultatet är ändå intressant då spelen 
fick olika värden trots att ljud och grafik inte skilde sig något mellan dem. Även om 
resultatet i frågeformuläret inte är tydligt nog för att kunna dra några slutsatser utifrån, 
gav den öppna frågan ”Vad tyckte du var roligt/tråkigt med spelet som du blev 
tilldelad?” överraskande många positiva svar angående grafiken och ljudet. 
Kommentarerna handlade till stor del om att testpersonerna fann animationerna 
skojiga och musiken munter. Detta överraskade oss då vi medvetet inte lade ner 
mycket arbete på dessa aspekter, utan höll oss till enkla texturer, animationer, 
ljudeffekter och ett ensamt musikspår. Det kan därför även i fall med utvecklandet av 
relativt simpla serious games vara viktigt att inte underskatta underhållningsförmågan 
hos grafik och ljud.   

För att sammanfatta det hela vill jag med resultatet från den här undersökningen lyfta 
fram värdet med att erbjuda olika nivåer och typer av gameplay i ett serious games 
som ska rikta sig till en blandad målgrupp. För precis som människor lär sig olika bra 
på olika sätt, föredrar och presterar de även olika bra i olika typer av spel. Den 
kortfattade slutsatasen kan i det här fallet alltså vara att mångfald förnöjer.  
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6 Framtida arbete  
Framtiden är på sätt och vis redan nu då kompletterande testning i nuläget håller på att 
utföras med förhoppningar att bidra till att ge signifikanta resultat på flera av de 
tendenser som denna undersökning visat på hittills. För kanjiprojektet generellt går 
arbetet framåt även på andra håll. Sehlberg kommer under sommaren att genomföra 
en liknande undersökning som denna fast med den lärobok han tagit fram istället för 
spel. Det resultat den undersökningen kommer att ge kommer att vara intressant att 
jämföra med resultatet från denna undersökningen, just för att se hur motivation och 
inlärning fungerar mellan två olika medier.    

Längre in i framtiden är det möjligt att nya undersökningar kommer utföras för att 
komplettera den här testmetoden med andra metoder för att undersöka fler 
indikationer på motivation. Nacke och Lindleys (2010) metod med att använda 
elektroder skulle vara en tänkbar sådan. Dessutom finns videomaterialet från denna 
undersökning kvar att analysera, likt undersökningen Annetta m.fl. (2009) gjorde. En 
annan tänkbar undersökningsmetod för att få ett tydligare resultat angående vilken typ 
av gameplay spelare föredrar skulle vara en liknande den Alklind Taylor m.fl. (2009) 
utförde, det vill säga att låta testpersoner ha tillgång till de olika spelen under en 
längre tid, och sedan logga hur mycket tid de ägnar åt de olika spelen. Ett sådant 
resultat skulle ge en tydligare bild av vilket spel som testpersonen är motiverad att 
lägga mest tid på, och representerar samtidigt en mer realistisk situation då 
kanjimemorering kräver långa tider av studier. Om nu ”spelpaket” med ett flertal 
olika spel skulle bli aktuellt så skulle en sådan studie även kunna appliceras på att 
undersöka frågeställningar rörande designen av dessa. Till exempel om hur 
blandningen av spel bör vara för bästa resultat. Vilka genrer är bäst lämpade? Bör det 
finnas spel som är enkla att lära sig men riskerar att tråka ut spelaren efter en längre 
tids spelande, och bör det i så fall finnas mer avancerade spel som spelare inte tröttnar 
på lika snabbt? Många av de här frågorna är intressanta sett till motivation och serious 
games-design, och jag hoppas att denna studie kommer kunna hjälpa forskare som i 
framtiden tänker undersöka dessa frågor.    
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7 Bilaga 1 
 

Frågeformulär till test av Kobayashi Academy  
Testnummer:  

1. Ålder: 

2. Kön:   

3. Sysselsättning: 

4. Utbildning: 

 

5. Har du studerat japanska eller kinesiska tidigare?  

 

6. Hur pigg/trött kände du dig innan testet? 

 

7. Hur pigg/trött känner du dig nu efter testet? 

 

8. Planerar du att studera japanska eller kinesiska i framtiden? 

 

9. Spelet jag spelade:  

Kanji Quiz         [    ] 

Corridor Dash     [    ] 

Kanji Spikeball   [    ] 

 

10. Hur många timmar ägnar du åt digitala spel i genomsnitt varje vecka? 

 

11. Vilka typer av spel föredrar du? 

 

 

12. Vad tyckte du var roligt/tråkigt med spelet som du blev tilldelad? (utveckla 
gärna så mycket du kan) 

 

 

13. Hur utmanande tycker du att ditt spel var på en skala mellan 1-10? (1 = 
Mycket lätt) (10 = Mycket svårt). 
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14. Vad ansåg du var den största utmaningen? 

 

 

15. Hur uppfattade du nivån på utmaningen (för lätt, lagom, för svår)? 

 

 

 

16. Hur tyckte du att följande aspekter bidrog till underhållningsvärdet (1-10) (1 
= Lite) (10 = Mycket)? 

Grafiken: 

Ljudet: 

Utmaningen: 

Illustrationerna: 

Inlärningseffekten: 

 

17. Vad motiverade dig mest att delta i testningen (ange det alternativ som 
passar dig bäst med ett X)? 

Jag är intresserad av att lära mig japanska  [   ] 

Jag är intresserad av att testa nya spel  [   ] 

Jag vill få en biocheck  [   ] 

Annat: 

 

 

 

18:  

a) I vilken utsträckning tycker du att illustrationerna/associationerna hjälper dig att 
minnas teckenbetydelsen? Ange en siffra mellan 1-10.  

(1 = inte alls, 10 = i mycket hög grad) 

 

b) Nämn något/några tecken där du tycker att associationerna är till stor hjälp att 
minnas vad tecknet betyder. 

 

 

c) Nämn något/några tecken där där du tycker att associationerna är till liten eller 
ingen hjälp att minnas vad tecknet betyder. 
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d) Nämn något/några tecken där du tycker att associationerna var svåra att förstå. 

 

 

e) Skapade du egna associationer för att minnas tecken? Om ja, nämn något/några 
tecken där du gjorde detta. 

 

19. Hade du någon hjälp av att lära dig radikalerna när du blev testad på 
kanjitecknen? 

  

20. Repeterade du någon klass efter att du klarat den? I så fall hur ofta och hur 
många gånger? 

 

21. Övriga åsikter: 
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Gör Glostestet! 
 

 

 

 

 

Sistafrågan: Hur underhållande tycker att spelet var på en skala mellan 1-10? (1 
= Mycket tråkigt) (10 = Mycket roligt). Utveckla gärna varför du tycker att 
något spel är roligare/tråkigare än de andra.  

Kanji Quiz: 

Corridor Dash: 

Kanji Spikeball: 
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