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Sammanfattning 

I denna studie är syftet att belysa vilka effekter som underhållningsspel kan ha på 

motivation och koncentration samt även undersöka om spel kan användas för att 

förbättra den kognitiva prestationen. Konkret ställs frågan vilka förändringar som sker 

i reaktion, korttidsminne och perception efter att ha spelat Gradius 3 samt vilka 

orsaker som ligger bakom dessa förändringar. Resultatet pekar entydigt mot att 

spelandet har en positiv effekt och förbättrar den kognitiva förmågan. Särskilt när det 

går bra i spelet och man får ett flow kan prestationen maximeras, vilket 

överensstämmer med Csíkszentmihályis flowteori. Det flow som uppstår i spelet ger 

en euforisk känsla av tillfredsställelse som stimulerar motivation och koncentration, 

vilka båda är förutsättningar för bättre prestation. Resultatet ger även stöd för att 

floweffekten kan överföras till aktiviteter som sker i direkt anslutning till spelandet 

och kan därför finna seriösa användningsområden inom exempelvis skolan eller för 

barn med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter.  
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1. Inledning 

Synen att spel är ett underhållningsmedel för ungdomar är inget mer än en banal kliché. Det är 

bara ett av många användningsområden. Spelens största fördel är just deras 

underhållningsvärde och det är detta som samtidigt gjort att den moderna synen på spelandet 

som företeelse har vidgats till att se spel som mer än bara en leksak. Idag är det ett medium 

som är att jämföra med tv, internet, böcker, tidningar o.s.v. som används för att förmedla 

något, exempelvis att berätta en historia, som ett utryck för konstnärlighet i form av artistiskt 

vackra miljöer, för att överföra kunskap eller ge fysisk aktivering.  

En gren av spelbranschen som haft svårt att få legitimitet och acceptans både från 

vetenskapligt och spelmässigt håll är s.k serious games. Definitionen av vad ett serious game 

är och vilka typer av spel som tillhör genren är svårt att ringa in eftersom det är ett vagt 

begrepp utan några klara gränser. I denna studie har jag utgått från följande avgränsning:  

Ett serious game har ett syfte som går utöver den rena underhållningen eller det artistiska 

tänkandet. I första hand fokuserar sådana spel på att lära ut något men det kan också handla 

om en praktisk användning i form av exempelvis rehabilitering eller psykisk respektive fysisk 

träning/aktivering.  

Även kommersiella spel kan klassas som ett serious game. Ett exempel är Sim City (Maxis, 

1989) , som är ett simulatorspel som går ut på att bygga upp en stad och att hushålla med 

begränsade ekonomiska resurser. Detta element gör att spelet även får en inlärningsfunktion, 

vilket kan användas för att förmedla kunskap om och skapa förståelse för ekonomi och hur 

den fungerar. Gradius (Konami, 1985) är liksom Sim City ett spel med gamla anor, som 

egentligen borde klassas som ett rent underhållningsspel. Jag skulle dock vilja vidga 

begreppen och visa på detta spels möjligheter att användas dels som ett verktyg för att studera 

spelandets allmänna effekter på kognitionen men också som bevis för att även kommersiella 

spel har ett seriöst användningområde och kan tillföra något positivt till exempelvis elever 

med koncentrations- och inlärningssvårigheter. I min värld kan ett bra spel förena nytta med 

nöje. 

Idén inför approachen i denna studien har hämtats från hur jag upplevt att spel behandlats i 

olika studier. Jag anser att de artiklar jag tittat närmare på under detta år inte har gett fullt 

grepp om eller förståelse för vad spel är och hur man tillämpar denna kunskap. Med det i 

åtanke är min strävan att måla upp en bild av vilka möjligheter spel har, hur dessa bäst kan tas 

tillvara och förmedla det till andra. Speldesign är ett yrke som har finslipats under flera år och 

som befinner sig i ständig utveckling för att kunna tillfredställa människans behov av 

underhållning. Min inspiration för studiens inriktning och tillvägagångssätt kommer först och 

främst från artikeln The effect of violent and nonviolent computer games on cognitive 

performance (Barlett m.fl., 2009). I denna studie var främsta syftet att genom enkla tester 

undersöka skillnader mellan våldsamma respektive icke-våldsamma spel på den kognitiva 

prestationen. Jag menar att Barlett här är inne på något intressant, även om han egentligen inte 

fokuserar på de kognitiva aspekterna utan mer använder dessa som ett mätinstrument för att 

studera våldsamma spels effekter.  Att istället välja att koncentrera sig på spelets direkta 

påverkan på minne, reaktion och varseblivning säger mer om spelets nyttoaspekter samt kan i 
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förlängningen också användas för att säga något om vilka strategier som är viktiga för att 

uforma bra spel, som inte bara ger underhållning utan också kan ha en funktionalitet.  

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

I denna studie fokuseras på spelandets positiva aspekter och grundsynen utgår från spel som 

något aktiverande och inte passiviserande, som många fördomsfullt anser. Syftet med denna 

undersökning är att försöka ta reda på huruvida spel och spelande kan användas som verktyg 

för att påverka motivationen och koncentrationen inför en uppgift. M.a.o. vill jag här, med 

flowperspektivet (Csikszentmihalyi, 1997) som teoretisk grund, studera spelandets effekter 

och undersöka huruvida spel kan påverka prestationen och vilka effekter det får på den 

kognitiva förmågan.  

Dessa tankar och funderingar har utmynnat i följande frågeställningar:  

• Vilka förändringar sker i reaktion, korttidsminne och perception efter att ha spelat 

Gradius 3? 

• Vad är det som orsakar dessa förändringar?  
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2 Bakgrund 

2.1 Spelet – Gradius 3 

Under denna undersökning använde jag mig av spelet Gradius 3 till Snes (Super Nintendo 

Entertainment System) och Wii (virtual console). För att vara mer exakt kommer jag att 

använda mig av portningen till Wii då det är lättillgängligt och har enligt min synpunkt den 

bättre kontrollen av konsolerna. Gradius är ett gammalt s.k ”old-school” arcade spel och 

betraktas i många ögon som väldigt svårt, då spelet är från en arcade-tidsålder då spelen var 

designade för att dels vara svåra och mycket mer hållbara än spel som produceras idag. 

Gradius är ett tufft spel som jag och pilotstudiens deltagare anser stimulera och utmana 

minne, perceptionsförmåga, reaktione och hand-öga koordination. Dessa förmågor är direkt 

kopplade till koncentration, antingen direkt framhävda som vid reaktionsförmågan eller 

indirekt som selektivt minne. Med tanke på båda dessa aspekter och egenskaper anser jag att 

Gradius är lämpligt att använda för att söka svar på tidigare ställda frågeställningar om 

påverkan på koncentration och prestation.  

2.2 Tidigare forskning 

Att spel har effekt på olika förmågor är bevisat i många undersökningar. Allt från den 

psykologiska effekten att pro-sociala spel genererar mindre våldsamt innehåll och 

psykologiska förväntningar än våldsamma eller neutrala spel (Greittmeyer & Oswald, 2009), 

till studier där man jämförde ”våldsamma” respektive icke-våldsamma spels effekter på 

prestationen (Burke m.fl. 2009). Det är bara en av hundratals andra vetenskapliga artiklar som 

finns publicerade när det gäller sambandet mellan spel och prestation. Jag har som mål att 

denna uppsats ska fylla igen ett gap som jag har upplevt har funnits i dessa forskningar. Ett 

flertal av de veteskapliga artiklarna är skrivna ur ett icke-speldesign perspektiv, vilket leder 

till att många resultat blir misstolkade och vinklade på ett dåligt sätt i förhållande till ämnet. 

Problemet uppstår just därför att kunskapen och erfarenheten inom spelområdet är bristande i 

många fall. Spel är ett komplext mediafenomen, som existerar i många former och som är 

under ständig utveckling i många olika grenar, för att förstå sig på spel måste man vara insatt i 

spel på en djupare nivå och till viss del förstå beståndsdelarna. 

Att spel kan påverka människan psykologiskt konstateras i en undersökning av Greitemeyer 

& Osswald (2009), som undersökte om prosociala spel kunde användas för att minska 

uppfattningen av aggressiva tankar och associationer. I denna studie finns en grundtanke att 

spelandet på olika sätt kan påverka vår kognitiva varseblivning, vilket är i linje med 

undersökningen i denna uppsats, en hypotes som också bekräftades av resultaten i de test som 

gjordes i undersökningen.  

Barlett m.fl. (2009) har i en studie undersökt sambandet mellan våldsamma/icke-våldsamma 

spel och kognitiva prestationer.  Det intressanta i denna undersökning är att oavsett speltyp så 

förbättrade försökspersonerna i denna studie sin kognitiva prestation efter att ha spelat medan 

däremot de som tillhörde gruppen som inte fick spela inte visade några förändringar i 

prestation. Det är denna studie som gett mig inspirationen till ämnet i denna uppsats.  
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Inom rehabilitering har den motivationsskapande effekten hos spel uppmärksammats av flera 

forskare, vilket också lett fram till att man försökt specialutforma spel för vissa målgruppers 

rehabilitering, exempelvis strokepatienter. I artikeln Optimising engagement for stroke 

rehabilitation using serious games (Burke mfl, 2009) tas just användandet av serious games 

för att engagera stroke-patienter i sin rehabilitering i hemmet. Spelandet användes som 

motiverande faktor för att uppmuntra till och skapa frekvens och regelbundenhet i träningen, 

vilket ökade förutsättningarna för tillfrisknande. 

2.3 Vad är koncentration? 

Koncentration är något som är svårt att förklara och definiera. Sett ur ett pedagogiskt 

perspektiv kan begreppet förklaras genom att man öppnar sina sinnen och tar in intryck från 

omvärlden (Kolgjini & Jovanova, 2006). Detta innebär alltså att man registrerar samt även 

selektivt väljer ut och sållar bort bland all information. Koncentrationsförmågan förutsätts 

alltså av en mental process där vi skapar vår uppfattning om vad som händer runt omkring oss 

genom att sortera våra sinnesintryck. Perception handlar om förmågan att varsebli och 

uppfatta saker runt omkring sig. För att inte människan ska bombarderas av intryck måste 

varje individ sålla bort en stor del av informationen. En stor del av denna process sker 

automatiskt, men för att ta in vissa intryck och samtidigt stänga ute andra krävs koncentration. 

Vår förmåga att göra detta samt de mönster utifrån vilka vi väljer att sortera informationen är 

individuell och baseras på våra egna erfarenheter och preferenser. I en skolbänkssituation kan 

man säga att det krävs större koncentration än i exempelvis en spelsituation, vilket till stor del 

bottnar i motivation och känsla av att ha roligt. Inom idrottspsykologi relateras också 

koncentrationsförmågan direkt till prestationen och ur detta perspektiv handlar koncentration 

om att fokusera på rätt intryck samt även förmågan att kunna tänka bort oviktig, distraherande 

information (Jansson, 2005, s 2-4; Barlett, Vowels, Shanteau Crow & Miller, 2009, s 96-102).  

Om man ser till spel och spelande så kan båda dessa perspektiv sägas ge en kompletterande 

definition av förhållandet koncentration och prestation och det är detta som kommer att vara 

det centrala i denna studie. 

2.4 Flowteorin 

Mihály Csikszentmihalyi har tagit fasta på motivation och koncentrationsskapande i sin 

flowteori. Med flow syftar Csikszentmihalyi på det sinnestillstånd av euforiskt slag som 

uppnås”när vi blir engagerade av en meningsfull uppgift som sätter vår förmåga på prov” 

(Csikszentmihalyi, 1997, s 9). Tillståndet förändrar vårt medvetande så att vi motiveras till att 

ägna vår fulla koncentration och uppmärksamhet på uppgiften. Detta gör att man blir så 

uppslukad av aktiviteteten att känslan för tid försvinner. Förutsättningen för att flow ska 

infinna sig är att det framför allt skapas en inre belöning, som grundas på känslan av 

tillfredsställe när man klarar av en lagom svår uppgift. Med andra ord känner man då att 

uppgiften är rolig och har även lätt att engagera sig i den och koncentrera sig på att lösa den så 

bra som möjligt (Csikszentmihalyi, 1997, s 9 ff). 

Csikszentmihalyi menar bl.a. att människan som art har en medfödd strävan att försöka 

bemästra och kontrollera sin omvärld, ett behov som bygger på ren överlevnadsinstinkt. Det 



 

 8 

är unikt för människan att hela tiden försöka vidga sina kunskaper, uppfinna ny teknik och 

hitta nya vägar, vilket är det som drivit fram samhällsutvecklingen från stenåldern till modern 

tid. Sökandet efter flow ses enligt Csikszentmihalyi som en av de mest grundläggande och 

allmängiltiga drivkrafterna hos mänskligheten. Flowupplevelsen skapar mening i tillvaron, 

eftersom den är beroende av aktivt tänkande och såväl psykiskt som fysiskt engagemang, 

vilket gör oss lyckliga (Csikszentmihalyi, 1997, s 11).  

 
Figur 1: Flowteorin applicerad på spel (Chen, 2007) 

För att uppnå ett bra flow måste man uppfylla vissa krav, uppgiften får varken vara för svår 

eller för lätt, annars skapas ångest eller uttråkning, vilket illustreras i diagrammet nedan 

(Chen, 2007) . Det handlar här om en balans mellan skicklighet å ena sidan och utmaning å 

den andra. I speldesign kan denna teori sägas vara viktig och målet för att skapa motiverande 

och underhållande spel är att just finna denna balans.  

Man kan kanske säga att Flowteorin har en positiv syn på människan och hennes förmåga till 

att skapa mening i sitt liv. Teorin fokuserar på den aktiva människan som strävar efter att både 

anpassa sig till omgivningen samtidigt som hon också försöker styra och kontrollera sin 

omgivning. Ett applicerande av Csikszentmihalyis idéer på speldesign kan därför sägas lägga 

betoningen på spelaren som aktivt påverkande i motsats till den gängse uppfattningen att 

denne enbart fungerar som en passiv mottagare (Chen, 2007). Sett ur detta perspektiv blir 

spelandet en aktiv process, där människan engagerar sina kognitiva förmågor, vilket leder till 

ökad koncentration så att man i slutändan kan uppnå bästa möjliga resultat i spelet. Liksom i 

verkligheten uppstår en inre belöning när man klarat en nivå och då uppstår motivationen att 

fortsätta till något svårare o.s.v.  

2.5 Motiverande speldesign - Flowteorins tillämpning 

Spel är ett avancerat interaktivt medium som kräver stor insatthet och kunskap för att förstå 

vad det är och vad som gör det underhållande. Många människor som saknar erfarenhet i 

spelbranschen kan därför inte helt förstå vilka de viktigaste faktorerna är i spel och 

konsekvenserna av dess uteblivande. Burke m.fl (2009) hänvisar till Salen & Zimmerman 

(Salen & Zimmerman, 2004), som påpekar att målet för en lyckad design är att få fram en 

mening att spela spelet och genom denna mening tycka det är roligt att spela.  Det syftar starkt 

starkt på att spelaren måste få belöningar för sina prestationer, och genom det försätta den 
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spelande personen i ett tillstånd av en drog kallad välbehag. Det är det som ska driva spelaren 

framåt att vilja fortsätta spela.  

Att ge en spelare ett mål kan förenklat illustreras med t.ex. Super Mario Bros (1985), där 

spelaren springer från punkt a till punkt b för att rädda prinsessan i nöd. För att spelaren ska 

kunna känna sig motiverad finns det mellan punkt a och punkt b fiender och hinder som 

spelaren måste överkomma. För att spelaren ska hålla motivationen uppe måste denne se 

frukten av sin möda lika mycket kortsiktigt som långsiktigt. Här refererar den kortsiktiga 

feedbacken till att man avancerar när han tar sig närmare sitt mål, och på vägen slår och 

hoppar man på fiender och när man hoppar på dem får man poäng. Det innefattar också den 

visuella feedbacken så som att när fienderna dör ser man tillhörande animationer. Den 

långsiktiga feedbacken blir att man blir långsamt bättre för att klara det slutliga målet, d.v.s att 

klara spelet och rädda prinsessan.  

När man börjar röra sig djupare in i speldjungeln är det inte längre lika svartvitt som i 

ovanstående exempel. I verkligheten är det många fler faktorer som spelar in. Liksom Burke 

m.fl (2009) anser jag att de nämnda elementen är viktiga för speldesign. Till skillnad från 

Burke väljer jag att istället kalla det för grupper, eftersom jag anser att det inte bara är en 

faktor som styr, utan ett flertal som kombineras och samverkar. Jag har valt att dela in 

faktorerna i fyra grupper; identifiering, uppgraderingsbelöning, framstegsbevisning samt det 

psykologiska tillståndet. Den första gruppen innefattar identifierande element såsom 

användning av avatarer eller identifiering av den fjärde väggen. Spelar du som dig själv eller 

styr du en förbestämd figur utifrån? Alltså handlar identifiering om att urskilja huruvida man 

som spelare tillhör publiken eller är själva karaktären. Den andra faktorn tar upp den 

kortsiktiga feedbacken i spelet. Som spelare vill man se framstegen på så sätt att man hela 

tiden finner uppgraderingar som gör att spelaren blir bättre och klarar sig bättre i världen samt 

får visuell feedback för sina handlingar. Dödar spelaren en ”goomba” i Super Mario Bros 

förväntar sig denne att se att ”goomban” dör så att han eller hon upplever att saker händer i 

spelet. Den tredje punkten handlar om det långsiktiga perspektivet, att bli bättre på att spela 

spelet och klara sig längre genom att lära sig kontrollen samt lära sig avgöra vad som kommer 

hända näst i spelet. Det kan också handla om att få större utmaning (Burke m.fl., 2009). Det 

blir lite av en bekrätelse på hur duktig du är. Den sista punkten är att man ska försätta spelaren 

i vissa psykologiska tillstånd, så som att spelaren ska känna spänning, vrede eller lycka.  

Chen (2007) är inne på samma sak som Burke m.fl. (2009) när han utifrån Csikszentmihalyis 

flowteori föreslår tre viktiga beståndsdelar för att uppnå flow i ett spel. För det första måste 

spelet vara belönande och ge vilja att spela vidare. Vidare är det viktigt att spelets 

svårighetsgrad motsvarar spelarens förmåga. Slutligen måste också spelaren känna att han har 

kontroll över spelaktiviteten (Chen, 2007)  

I spelet Gradius 3 som jag använder mig av kan man göra en snabb och enkel analys på detta. 

I Gradius styr man ett skepp som heter Vic Viper, spelaren kan i Gradius antingen identifiera 

sig som piloten bakom skeppet, eller som personen som styr piloten som styr Vic Viper. 

Gradius är ett spel som är mycket rikt på kortsiktiga belöningar. Det går ut på att uppgradera 

skeppets förmåga för att klara av den snabbt ökande svårighetsgraden. Uppgraderingarna i 

Gradius är betydelsefulla därför att man utsätts ständigt för nya vågor av fiendeanfall från alla 
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kanter och håll. Man får också en bekräftelse på att man tar sig längre in i spelet när man ser 

hur världen ständigt förändras desto djupare in i rymden man kommer. Detta berör också det 

långsiktiga perspektivet. Gradius kan klassas delvis som ett ”trial and error spel”. Att överleva 

genom att skjuta ner fiender och uppgradera, för att möta en allt högre svårighetsgrad, blir en 

tydlig bekräftelse på att man gör de viktiga framstegen man vill göra. Det är samma sak med 

vilken typ av uppgradering och i vilken ordning man väljer att göra dem. Sammanfattningsvis 

har det med inlärning att göra. När man spelar Gradius ger det en känsla av spänning och 

tighthet då du fokuserar djupt på de intensiva fiendevågorna; var kommer nästa våg och vad 

kommer hända härnäst? Spelaren sitter helt enkelt på helspänn och vässar sin 

reaktionsförmåga för att kunna klara spelet. Förutom detta ger Gradius nyare releaser 

(Gradius rebirth, Wiiware 2009 som ett exempel) en retrokänsla till spelarna som de 

bekantades med när de var små, det bygger på minnen.  

Det som hittills sagts är bara verktyg för att skapa en visuell överskådning. För att skapa ett 

komplett spel krävs att man ska kunna applicera dessa komponenter på spelets innehåll. Vi 

har dels spelinnehållet (game content) som är budskapet och dels spelupplevelsen av det 

designade spelet. Vi har också spelsystemet som visar hur man kommunicerar med spelaren 

genom att ställa sig frågorna: hur ska spelaren interagera i världen, hur påverkar det visuella, 

storyn och det auditiva berättandet spelupplevelsen (Chen, 2007)?  

Sammanfattningsvis kan man säga att det är en psykologisk balansgång som man måste gå 

när man skapar ett spel. Det handlar att väcka känslor och på det sättet skapa ett intresse och 

motivation för fortsatt spel. Det gör man i dagens spel på flera olika sätt. Hektiska first person 

shooter (FPS) genren är ett tydligt exempel där man (vanligtvis) spelar en person som ska 

skjuta ner en annan. FPS-spelen väcker framför allt spänning över det okända som väntar runt 

hörnet. Samma förväntan kan även skapas i lugna äventyrsspel genom en spännande 

berättelse, vilket också kan användas för att återskapa den visuella och nervösa känslan. När 

man skapar ett komplett spel är det viktigt att hitta en balans av ovan nämnda faktorer., 

Balansen omfattar den planerade spelupplevelsen, innehållet och kommunikationen.  
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3. Metod 

Jag har under denna tiden fokuserat på att göra två studier, dels en förberedande pilotstudie 

och dels en studie där jag använt kunskapen från pilotstudien för att utforma tester som kan 

visa ett relevant samband mellan spelprestation, koncentration och kognitiva testresultat. 

Den första studien består i ett förberedande pilottest, vars syfte i första hand är att avgöra när 

spelaren kommer in i ett läge där fokus och koncentration ligger som närmast ”toppen”. I 

andra hand använder jag pilotstudien som ett sätt att prova testernas validitet. 

3.2 Deltagarna 

3.2.1 Pilottestet 

Under pilottesterna testades sex personer (5 män och 1 kvinna) med en ålder mellan 22 och 26 

år. Samtliga deltagare i detta test har stor erfarenhet av spel (minst 8h per vecka) och spelar 

också regelbundet. Erfarenheten av Gradius var olika stora för varje deltagare. Ett fåtal av 

dessa deltagare har kunskap och utbildning inom spel och dess uppbyggnad. Det ska också 

poängteras att samtliga av dessa deltagare var bekanta och en del av dem har utbildning som 

speldesigners. Detta spelade stor roll i undersökningarna då en viss kunskap och erfarenhet 

var vägledande i diskussionerna.  

3.2.2 Studien 

Under detta test deltog åtta personer (7 män och 1 kvinna) mellan 12 och 28 år.  De flesta 

deltagarna hade stor erfarenhet inom spel, men hade i stora drag små erfarenheter av Gradius 

eller ingen vetskap om vad det var. Det var inte samma personer som deltog i pilottestet. 

Deltagarna delades in i två grupper, där varje grupp fick göra olika versioner av testerna. 

Syftet med att ge två olika tester är att eliminera ojämnt eller felaktigt resultat p.g.a svåra eller 

feltolkade frågor. Genom att också vidta dessa åtgärder ges möjlighet att kartlägga och ta 

hänsyn till skillnad i svårighetsgrad mellan testerna. Med anledning av fördröjningar så blev 

det dock ojämn fördelning i grupperna. I grupp ett fanns därför fem deltagare och i grupp två 

endast tre.  

3.3 Pilotstudien – insikter och lärdomar 

3.3.1 Mätningar och tillvägagångssätt i pilotstudien 

Fokuset på pilottesterna har varit att kontrollera testernas tillförlitlighet samt att mäta när man 

fokuserar som mest. De båda går här hand i hand då jag vill kontrollera effekten när man 

spelar på topp i jämförelse med att inte spela alls. Jag mätte den s.k. toppnivån genom att 

övervaka deras framsteg när de spelade Gradius och ställa frågor i mindre intensiva partier. 

Jag frågade främst frågor relaterade till hur de känner medan de spelar samt deras val av 

manövrar. Exempel på sådana frågor hur kände du dig vid denna situatiponen och varför 

valde du att göra denna manöver. Utifrån svaren från dessa samt en kompletterande enkät 

kunde jag ange vad personerna tyckte om Gradius som spel, och vad som krävs för att de ska 

nå ”toppnivån” som jag valde att kalla det. Detta följdes upp av en diskussion med tre av 
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deltagarna, som också var utbildade speldesigners. Avsikten från min sida var främst att 

använda dessa som bollplank för att komma underfund med bästa sättet att lägga upp 

spelsessionen. Syftet var således att göra en bedömning av dels vilken svårighetsgrad som är 

lämplig och dels när det är lämpligt för testledaren att avbryta för att göra de kognitiva 

testerna, allt för att kunna göra en mätning när den förmodade effekten antas vara som störst. 

Vi diskuterade vad det faktiskt är för egenskaper som är betydande för att lyckas i spelet samt 

när/var i spelet man kan tänkas vara på topp.  

3.3.2 Toppnivån = bra flow 

Vad är den s.k. toppnivån? Under experimentets gång har jag valt att definiera toppnivå som 

det tillfället när en spelare känner sig som mest taggad och kommit in i ett specifikt läge i det 

s.k flow. Flow är en psykologisk term som här syftar på tillståndet när en spelare kommer in i 

ett läge där han lägger full koncentration och fokus på uppgiften. Inom speldesign är flow en 

term som används flitligt och är en av grundpelarna i teorin kring att skapa ett spel.  

Att mäta en sådan sak kan för många låta underligt men i denna undersökning kommer jag att 

utnyttja att de är i på sin toppnivå, inte för att jämföra om prestationen blir bättre utan snarare 

för att se om man kan överföra koncentrationen man får från spelandet till den kognitiva 

prestationen. För att ytterligare specificera vad jag menar med toppnivå är det när spelaren 

spelar spelet, har kommit in i ett flow och nått en nivå där koncentrationen är som högst. 

3.3.3 Toppnivå 

Resultatet av pilotstudien gav en tydlig bild på när och var toppnivån uppnåddes. Innan 

undersökningen började förväntade jag att det skulle ta mellan 30 min till 1h, men detta 

visade sig inte vara fallet. Med tanke på att Gradius 3 är ett svårbemästrat spel som i regel 

kräver hög koncentration i korta intervaller kunde jag efter övervakning av spelandet avgöra 

att man spelade på topp innan man dör när man har så många uppgraderingar som möjligt. 

Under min övervakning av spelandet kunde jag se en tendens till hur spelarna kände sig, 

vilket jag försökt att visualisera nedanför. Denna graf är en grov förenkling av 

känslotillståndets förändring under spelets gång. 

 
Figur 2 Diagram som visar känslotillståndets förändring under spelets gång 
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Samtliga spelare kände att när de var som mest pressade under de intensiva delarna ökade de 

sin koncentration och fokus med mål att klara sig igenom. Efter att det senare hade lugnat ner 

sig stabiliserades fokuset för att sedan öka vid nästa intensiva tillfälle. Det representeras av 

den översta linjen i grafen (felfritt). Efter ett förlorat liv föll koncentrationen rakt neråt, vilket 

främst beror på frustrationen som uppstår av missen. Att mista ett liv är ödesdigert i Gradius 

då spelaren förlorar alla sina uppgraderingar. Skeppet blir mycket långsamt, man förlorar 

förmågan att skjuta missiler och får perioden nästan verkningslösa vapen. Att ha alla dessa 

uppgraderingar ger en enorm fördel gentemot att inte vara uppgraderad då man lättare kan ta 

sig igenom hinder. 

Efter denna iakttagelse så kan konstateras att den bästa tidpunkten för att genomföra testerna 

är precis när spelaren dött och kommit till en punkt i spelen då de nått flesta av 

uppgraderingar. Anledningen till att jag valde det läget är för att jag anser att toppnivån har 

nåtts vid denna tidpunkt. Mitt mål är att försöka pricka toppen, punkten som visualiseras av 

den understa linjen i grafen. Denna linje representerar en spelrunda där spelaren dör när han 

kommit långt in i spelet. Eftersom det inte kan anses vara representativt om man förlorar ett 

liv tidigt eller flera gånger under en spelrunda så har jag istället valt att ge testdeltagarna en 

spelperiod före testerna för att de ska kunna bekanta sig med spelet och kunna nå upp till en 

nivå där man har en hel del uppgraderingar på skeppet för att optimera förutsättningarna för 

koncentrationsförmågan. 

3.4 Testerna 

3.4.1 Bakgrund 

För denna studie valde jag tester, som kan mäta kognitiva förmågor som är viktiga för att nå 

framgång i Gradius. De viktigaste ansågs vara mönsterminne, reaktion och perception och jag 

har följaktligen också valt att göra var sitt generellt test på var och en av dessa förmågor. Jag 

kommer i denna studie bara att kunna skrapa på ytan i denna djungel av psykologi och tester. 

Jag valde tester som både är enkla att bearbeta och som är enkla att få tag i och utföra. 

Metoden jag valt att tillämpa är inspirerad av artikeln The effect of violent and non-violent 

computer games on cognitive performance (Bartlett, Vowels, Shanteau, Crow & Miller, 2009, 

s 96-102) där de utsatte deltagarna för att spela olika typer av spel och därefter gjorde 

psykologiska tester med ett program som heter synwin. Detta program utförde psykologiska 

tester inom bl.a. minne och noterade informationen. De jämförde här de olika grupperna med 

varandra. Jag kommer i min undersökning istället undersöka om man blir bättre genom att 

spela genom ett före- och eftertest. 

3.4.2 Reaktionstest 

Jag valde att starta med ett enkelt reaktionstest. Runt om på internet finns det många enkla 

och varierade applikationer som har syfte att mäta reaktionsförmågan. Jag valde ut ett flertal 

av dessa och testade på pilottestarna. Resultatet var att jag använde mig av testet som fanns i 

ovanstående artikel eftersom den gav det mest tillförlitliga och rättvisande resultatet och 

dessutom ansågs vara enklast, bäst gjord och dessutom hade den en enkel och bra förklaring 

som inte de andra hade.  



 

 

Figur 3: Reaktionstestet som användes i studien

I Gradius är det mycket viktigt att reagera snabbt för att undvika inkommande projektiler.

jag utförde testerna för pilotdeltagarna så lät jag de

började tröttna och få dåligt resultat

att den första omgången på reaktionstestet 

anledningen att deltagarna måste sätta sig in i hur testet fungerade rent praktiskt. I pilottestet 

blev resultatet genast bättre efter första omgången och de bästa värdena åstadkom deltagarna 

mellan tredje och femte omgången. I den riktiga studien lärde jag mig av detta och lät 

testdeltagarna göra en extra testomgång i början för att inget missförstånd av 

tillvägagångssättet skulle ske. Innan de satte igång var jag också noga med att ge instruktioner 

över hur testet skulle gå till, d.v.s att de skulle göra det fem gånger samt att de s

musknappen och inte hålla inne 

För att jämföra resultatet mellan deltagarna kommer jag att räkna ut den genomsnittliga 

procentuella förbättringen av reaktionstiden samt motsvarande för spridningen. Syftet med 

reaktionstestet är att få en uppfattning om hur kon

sätt jämföra reaktionstiden före respektive efter

koncentration och spelande undersökas.

3.4.3 Test av kortidsminnet 

Minnesförmågan är också en viktig 

moment som gör det delvis till ett

genom att testa olika strategier och lära sig av sina misstag

att minnas och därmed kunna

rörelsemönster de har. För att mäta förmågan att minnas mönster under kort tid 

av ett enkelt siffertest där man 

                                                 
1 Reaktionstestet finns på: http://hem.ektv.nu/~ekt000851/reaktion.html
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Reaktionstestet som användes i studien1 (Utskuren bild från skärmdump) 

är det mycket viktigt att reagera snabbt för att undvika inkommande projektiler.

jag utförde testerna för pilotdeltagarna så lät jag dem testa så många gånger de ville innan de 

började tröttna och få dåligt resultat. Det jag kunde uttyda från denna enkla undersökning

på reaktionstestet generellt gav väldigt dåligt testresultat

åste sätta sig in i hur testet fungerade rent praktiskt. I pilottestet 

blev resultatet genast bättre efter första omgången och de bästa värdena åstadkom deltagarna 

mellan tredje och femte omgången. I den riktiga studien lärde jag mig av detta och lät 

eltagarna göra en extra testomgång i början för att inget missförstånd av 

tillvägagångssättet skulle ske. Innan de satte igång var jag också noga med att ge instruktioner 

över hur testet skulle gå till, d.v.s att de skulle göra det fem gånger samt att de s

musknappen och inte hålla inne och släppa.  

För att jämföra resultatet mellan deltagarna kommer jag att räkna ut den genomsnittliga 

procentuella förbättringen av reaktionstiden samt motsvarande för spridningen. Syftet med 

att få en uppfattning om hur koncentrerad deltagaren är. Genom att 

jämföra reaktionstiden före respektive efter spelsessionen kan sambandet mellan reaktion, 

koncentration och spelande undersökas. 

 

r också en viktig beståndsdel i Gradius 3, eftersom spelet

moment som gör det delvis till ett ”trial and error spel”, d.v.s ett spel där man når framgång 

genom att testa olika strategier och lära sig av sina misstag. Det handlar mycket om 

att minnas och därmed kunna förutsäga när de olika fienderna kommer och vilka 

rörelsemönster de har. För att mäta förmågan att minnas mönster under kort tid 

där man får se en sifferkombination under tio sekunder 

 
Reaktionstestet finns på: http://hem.ektv.nu/~ekt000851/reaktion.html 

är det mycket viktigt att reagera snabbt för att undvika inkommande projektiler. När 

testa så många gånger de ville innan de 

uttyda från denna enkla undersökning var 

väldigt dåligt testresultat av den 

åste sätta sig in i hur testet fungerade rent praktiskt. I pilottestet 

blev resultatet genast bättre efter första omgången och de bästa värdena åstadkom deltagarna 

mellan tredje och femte omgången. I den riktiga studien lärde jag mig av detta och lät 

eltagarna göra en extra testomgång i början för att inget missförstånd av 

tillvägagångssättet skulle ske. Innan de satte igång var jag också noga med att ge instruktioner 

över hur testet skulle gå till, d.v.s att de skulle göra det fem gånger samt att de skulle klicka på 

För att jämföra resultatet mellan deltagarna kommer jag att räkna ut den genomsnittliga 

procentuella förbättringen av reaktionstiden samt motsvarande för spridningen. Syftet med 

Genom att på detta 

spelsessionen kan sambandet mellan reaktion, 

3, eftersom spelet har många 

spel där man når framgång 

Det handlar mycket om förmågan 

äga när de olika fienderna kommer och vilka 

rörelsemönster de har. För att mäta förmågan att minnas mönster under kort tid användes mig 

sifferkombination under tio sekunder och sedan skriva 
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ner dessa. Detta börjar med en serie på fem siffror och sedan ökas svårighetsgraden successivt 

upp till tio siffror. För att komplettera detta gjordes även samma test med en baklänges 

upprepad sifferkombination.  

Vid utformningen av testet valde jag mellan två sätt, antingen att muntligt presentera siffrorna 

eller att visa siffrorna på en bild. Om det muntliga alternativet hade valts hade problemet 

uppstått att testledaren kanske inte läst på samma sätt för varje deltagare, vilket skulle gett 

skilda förutsättningar för deltagarna och därmed osäkra resultat. Detta var alltså den största 

anledningen till att bilden på siffrorna kom att användas i siffertestet. 

För att jämföra deltagarnas resultat kommer det att göras en sammanställning av antalet fel 

vid upprepningen av serierna samt en uppställning av den procentuella förbättringen före 

respektive efter spelperioden. 

3.4.4 Perceptionstest 

Det sista testet, perceptionstestet, bygger också på minnesförmågan men här mäts även 

förmågan att se och uppfatta sammanhang och mönster i en bild med mycket detaljer, samt 

sortera bort oviktig och störande information runt omkring. Att på detta sätt undersöka 

perceptionen innebär att man samtidigt kan mäta koncentrationsförmågan.  

Själva testet utformades så att testdeltagarna fick titta på en bild under en minut för att sedan 

svara på ett antal frågor om vad som visades på bilden (Se bilaga 1). Bilderna valdes ut på 

grundval av att de skulle vara neutrala med lagom mycket detaljer utan att bli för 

överväldigande för åskådaren. Olika bilder visades i före- och eftertestet och naturligtvis 

ställdes andra frågor. Frågorna poängsattes efter svårighetsgrad mellan 1-3 poäng. Jag 

använde mig av tre olika bilder varav en användes som en demonstration inför det riktiga 

testet, för att förklara hur det skulle gå till så att inga missförstånd skulle uppstå. 

I analysen av resultatet för detta test görs en jämförelse av antalet poäng före respektive efter 

spelandet. Däremot har jag här valt att inte göra en procentuell jämförelse av förbättringen, 

eftersom skillnaderna i poäng är så pass små att det det skulle bli missvisande. 

 

3.5 Studiens tillvägagångssätt 

När jag utförde testerna hade jag som avsikt att simulera en hemmiljö. Jag valde då att om 

möjligt göra testerna i grupper som är bekanta med varandra samt i HIS hemmamiljö 

laboratorium, vilket dock endast gick att genomföra med den ena testgruppen. Den andra 

gruppen genomförde testet hemma hos undertecknad. För att höja stämningen under testerna 

bjöd jag också på fika, vilket piggade upp deltagarna.  

Jag började dagen med att låta deltagarna spela Gradius i ca 30 min per person (beroende på 

hur snabbt de lärde sig spelet) tillsammans i sin grupp. Under denna period skiftades spelarna 

åt att spela och gav ofta varandra tips om hur man kan spela bra. När alla hade lärt sig spelet 

hade jag en paus på fem till tio minuter där jag med var och en av personerna gick igenom vad 

vi skulle göra samt fyllde i frågeformulär för att kartlägga ålder och erfarenhet. Pausen 
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syftade också till att få försökspersonerna att koppla bort spelandet en stund för att inte 

påverka slutresultatet. 

Efter det började den egentliga undersökningen med reaktionstestet där deltagarna gjorde fem 

sessioner med fem reaktionstider vardera (totalt 25 reaktionstider). Sedan fick de utsättas för 

minnestestet där spelarna fick se bilder med nummersekvenser i ökande antal siffror (5-10st) i 

tio sekunder. Dessa skulle de sedan återupprepa geom att skriva ner på papper efteråt. Sist 

utsattes deltagaren för bildtestet där deltagaren under en minut skulle iaktta en bild för att 

direkt efter svara på frågor om vad som fanns på bilden. Testerna föjdes av en spelperiod som 

varade tills de förlorade ett liv när de hade en hel del uppgraderingar och ytterligare efter 

tester. Efter spelperioden upprepades föregående reaktions-, siffer- och perceptionstest, fast 

med andra siffror, bilder och frågor. 
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4. Resultat och Analys  

4.1 Attityd, erfarenhet och prestation i Gradius 

Här följer en sammanfattning av resultatet av spelomgången. Detta blir också en utgångspunkt 

i analysen för att kunna jämföra prestationen i spelet med den uppmätta resultatförbättringen. 

För att kunna jämföra så delade jag in en level i fyra olika sektioner; startfas, mittfas, slutfas 

samt bossfas. Detta har också ett kontrollsyfte, för att utesluta erfarenhetens påverkan på 

testresultaten. Nedan redovisas hur långt de olika testpersonerna kom i spelet innan de 

missade första gången: 

 

• Person 1 Level 3, slut fas* 

• Person 2 Level 4, start fas 

• Person 3 Level 2, slut fas 

• Person 4 Level 3, boss fas 

• Person 5 Level 3, boss fas 

• Person 6 Level 2, start fas* 

• Person 7 Level 3, start fas 

• Person 8 Level 4, mitt fas 

* = dessa personer fick börja om efter att ha råkat missa precis i början av spelet 

 

Person 1 och 6 dog oturligt precis i början av spelet och fick börja om, eftersom det annars 

inte skulle bli en rättvis mätning. De personer som klarade sig bäst i spelet var nr 2 och 8. De 

var de enda som klarade sig fram till fjärde leveln, men dog i början respektive i mitten av 

banan efter en intensiv period. Dessa personer hade enligt enkäten inte spelat Gradius i någon 

större utsträckning tidigare, men var väldigt duktiga på Gradius ändå. Samtliga testpersoner 

räknade dock sig som frekventa spelare och uppgav att de spelade mer än åtta timmar per 

vecka. Därmed kan resultaten varken sägas ha påverkats av vana vid spelande generellt eller 

vid Gradius specifikt. Person 4 och 5 var de som var närmast efter, till bossen på level tre. 

Värt att notera är att den ende i fältet som uppgav att han spelat Gradius tidigare, person 7, 

placerade sig i mitten av resultatlistan, vilket eliminerar erfarenhet som felfaktor i studien.  

Efter spelsessionen och testerna fick försökspersonerna beskriva hur de upplevde spelets 

svårighetsgrad samt ge ett allmänt omdöme över vad de tyckte om spelet. Person 2, som 

också fick näst bäst resultat uppgav att han kände sig mycket mer peppad och koncentrerad 

inför och under testerna efter spelsessionen. Han tyckte att Gradius var roligt och lagom 

utmanande. Person 7 var intressant därför att han var den ende i gruppen som var erfaren av 

Gradius. Han hade dock mycket otur under spelets gång och dog redan under mittfasen på 

tredje leveln. På frågan vad han tyckte om spelet och spelomgången svarade han att han inte 

alls fick ut allt vad han velat av spelet och kände sig irriterad och besviken. Generellt tyckte 

han däremot bra om själva spelet Gradius. Den ende som inte alls tyckte om spelet Gradius 

var person 6, som också var den som missade tidigast av spelarna. Ovanstående personer kan 

sägas utgöra motpolerna bland mina försökspersoner, där resultatet på spelet står i direkt 
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samband med upplevelsen av det.  Dåligt resultat och större svårigheter att klara av 

svårighetsgraden verkar generera en mer negativ inställning till spelet. 

Person 8 är lite extra intressant av den anledningen att han är den yngsta deltagaren med sina 

12 år. Eftersom han är så pass ung har han inte samma spelerfarenhet som övriga deltagare 

och därmed är kanske hans resultat extra intressant. Mycket riktigt visade det sig också att han 

visserligen ägde flera spelkonsoler men inte var någon frekvent spelare. Han hade aldrig stött 

på Gradius tidigare men tyckte att spelet var riktigt roligt när han väl kom in i det och att det 

var ganska lagom utmaningsmässigt. Generellt hade de övriga testpersonerna en positiv 

inställning till spelet. De som låg i den undre delen av resultatskalan hade dock en tendens att 

inte tycka lika mycket om det som de som fick bättre resultat. Likaså klagade de med sämre 

resultat i allmänhet på att spelet hade för hög svårighetsgrad, framför allt person 3 och 6. Efter 

testerna kommenterade person 2 även att han kände sig ännu mer taggad och motiverad att 

försöka göra så bra ifrån sig på dessa som möjligt. Han påpekade att spelet hade en viss 

kännbar effekt på honom. Gradius är, ansåg han, ett spel som är ett bra tidsfördriv och kan 

vara bra att använda om man gör pauser i t.ex. arbete eller uppsatser. Denna person var också 

den äldsta testaren med sina 28 år. 

4.2 Reaktionsförmåga 

 

 
Figur 4: Medelvärdet i reaktionstid per person, mätt före och efter spelsessionen 

Grafen ovanför representerar förbättringen i reaktionstid före och efter spelsessionen. Alla 

extremvärden är borträknade (värden över 0,6 s), vilket i före-testet utgörs av en tid vardera 

på person 5, 6 och 7 samt två extrem värden för person 8. Dessa personers medelvärde är 

räknade med 24 (23) tider istället för 25. Nedan följer en tabell med den exakta förbättringen i 

sekunder samt den procentuella förbättringen för varje person. 
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Testdeltagare Förändring i s Förändring i % 

Person 1 0,042 13% 

Person 2 0,072 22% 

Person 3 0,016 5% 

Person 4 0,024 8% 

Person 5 0,015 5% 

Person 6 0,045 12% 

Person 7 0,023 7% 

Person 8 0,080 20% 
 

Figur 5: Förändring i medelvärde per person 

 

Resultatet blir en generell förbättring för samtliga personer. Något som först slår en som 

anmärkningsvärt är att det verkar förekomma två grupperingar. Den ena gruppen, som består 

av person 3,4,5 och 7, har generellt en mindre förbättring i reaktionstid på ca 0,02 s än vad 

resterande deltagare har. Det motsvaras också av den grupp som missade tidigare och alltså 

fick sämre resultat i spelsessionen med undantag för person 6 som visade en väsentligt 

förbättrad reaktionstid samtidigt som han bara kom till startfasen i level 2 under 

spelsessionen.  Den andra gruppen innehållande person 1,2,6, och 8 hade större skillnader i 

reaktionstid före och efter spelsessionen. Generellt förbättrades reaktionstiden för dessa med 

0,06-0,08 s. Det var också dessa personer som klarade sig längst i Gradius och som hade en 

positivare inställning till spelet. Som tidigare konstaterats verkar inte ålder och erfarenhet här 

ha någon inverkan. Person 2 var den som förbättrade sig allra mest från ca 0,33s i före-testet, 

en reaktionstid som låg ungefär i mitten av gruppen, till 0,25s, vilket var den snabbaste 

reaktionstiden. Person 8 är också en person som gjorde bra ifrån sig. Han gick från att ha den 

sämsta tiden i före-testet på över 0,4s till ca 0,325s. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att 

han också var den yngsta i gruppen. 

Frågan är vilka möjliga faktorer som kan påverka detta resultat och i så fall vilka slutsatser 

man kan dra av tendenserna. Eftersom förändringen i reaktionstid är märkbar för samtliga 

deltagare skulle man här kunna dra slutsatsen att spelandet påverkar reaktionsförmågan på ett 

positivt sätt. Men vari denna påverkan ligger och vad skillnaderna mellan de två grupperna 

beror på samt orsaken till sambandet mellan grad av förbättring och spelresultat återstår att 

analysera.  
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Person 1 

före

Person 1 

efter

Person 2 

före

Person 2 

efter

Person 3 

före

Person 3 

efter

Undre med 0,29 0,271 0,27 0,253 0,285 0,28

Högsta 0,546 0,364 0,382 0,356 0,375 0,359

Lägsta 0,247 0,227 0,246 0,238 0,26 0,235

Övre med 0,342 0,301 0,324 0,27 0,327 0,305

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

 
Figur 6: Spridning i reaktionstid vid mätningarna före och efter spelsessionen 

 

 

 
 

Figur 7: Spridning i reaktionstid vid mätningarna före och efter spelsessionen 

 

Person 4 före Person 4 efter Person 5 före Person 5 efter

Undre med 0,282 0,254 0,296 0,286

Högsta 0,49 0,436 0,422 0,374

Lägsta 0,257 0,24 0,266 0,242

Övre med 0,364 0,31 0,344 0,312

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6



 

 

 

Figur 8: Spridning i reaktionstid vid mätningarna före och efter spelsessionen

 

Testdeltagare Spridningsomfång 

Före (s) 

Person 1 0,052 

Person 2 0,054 

Person 3 0,042 

Person 4 0,082 

Person 5 0,048 

Person 6 0,046 

Person 7 0,034 

Person 8 0,068 
 

Figur 9: Spridningsomfång per person samt procentuell förbättring av reaktionstiden

 

De ovanstående diagrammen visar fördelningen och spridningen av 

och en av personerna. Att undersöka spridningen ger en annan bild av resultatet än 

medelvärdet, eftersom man härmed eliminerar snedfördelning p.g.a. extremvärden. 

Vad gäller spridningen blir tendenserna tydliga även om det inte medför lika stora skillnader 

som mellan medelvärdena. I spridningsdiagrammet ser man inte heller samma mönster som 

tidigare. Generellt finns en benägenhet till större spridning hos vissa individer men samtidigt 

verkar det inte finnas mer än en svag korrelation med minskningen av reaktionstiden i efter

testet. Den som har störst spridning i både för

Person 6 

före

Person 6 

efter

Undre med 0,359 0,328

Högsta 0,531 0,561

Lägsta 0,294 0,275

Övre med 0,405 0,361

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

21 

: Spridning i reaktionstid vid mätningarna före och efter spelsessionen 

Spridningsomfång  Spridningsomfång  

Efter (s) 

Procentuell  

förändring 

0,03 -43% 

0,017 -69% 

0,025 -40% 

0,056 -32% 

0,026 -46% 

0,033 -28% 

0,057 +67% 

0,038 -44% 

: Spridningsomfång per person samt procentuell förbättring av reaktionstiden 

grammen visar fördelningen och spridningen av reaktionstiderna

Att undersöka spridningen ger en annan bild av resultatet än 

medelvärdet, eftersom man härmed eliminerar snedfördelning p.g.a. extremvärden. 

Vad gäller spridningen blir tendenserna tydliga även om det inte medför lika stora skillnader 

dena. I spridningsdiagrammet ser man inte heller samma mönster som 

tidigare. Generellt finns en benägenhet till större spridning hos vissa individer men samtidigt 

verkar det inte finnas mer än en svag korrelation med minskningen av reaktionstiden i efter

estet. Den som har störst spridning i både för- och eftertestet är person 4 med ett omfång på 

Person 6 

efter

Person 7 

före

Person 7 

efter

Person 8 

före

Person 8 

efter

0,328 0,283 0,249 0,393 0,315

0,561 0,387 0,396 0,557 0,465

0,275 0,258 0,218 0,363 0,295

0,361 0,317 0,306 0,461 0,353  

reaktionstiderna för var 

Att undersöka spridningen ger en annan bild av resultatet än 

medelvärdet, eftersom man härmed eliminerar snedfördelning p.g.a. extremvärden.  

Vad gäller spridningen blir tendenserna tydliga även om det inte medför lika stora skillnader 

dena. I spridningsdiagrammet ser man inte heller samma mönster som 

tidigare. Generellt finns en benägenhet till större spridning hos vissa individer men samtidigt 

verkar det inte finnas mer än en svag korrelation med minskningen av reaktionstiden i efter-

och eftertestet är person 4 med ett omfång på 

Person 8 
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0,082 respektive 0,056 s. Förbättringen av spridningen i procent tillhör dessutom en av de 

lägre med sina 32%. I föregående avsnitt hamnade samma person i gruppen med mindre 

genomsnittlig förbättring. Även här blir person 2:s resultat framträdande, då denne både har 

en relativt hög spridning av reaktionstiden i före-testet samtidigt som han också har den bästa 

procentuella förbättringen. I reaktionstestet efter spelsessionen förbättrades spridningen från 

0,054s ner till 0,017s, vilket är den minsta siffran av alla i gruppen. Liknande förhållanden 

gäller för person 8, även om dennes spridningsresultat inte är lika tydligt. Person 8 har den 

näst högsta spridningen före spelsessionen samtidigt som han har den tredje bästa 

förbättringen med sina 44 %. Även om sambanden här inte blir lika tydliga som i föregående 

fall så ser man ändå tendensen att de som tillhör gruppen som kom långt in i spelet innan de 

missade också blir de som gör bäst ifrån sig om man tar hänsyn till minskningen av 

spridningen.  Hög spridning verkar i viss mån korrellera med högre förändringsfaktor om man 

man undantar person 4, som snarare talar för motsatsen. 

Intressant är person 7:s resultat, som inte alls visade på någon förbättring i reaktionstid efter 

spelsessionen utan tvärtom ledde till en ökning i spridningen med hela 67%. Detta ligger i 

linje med vad som tidigare konstaterats om sambandet mellan prestation, attityd och 

testresultat. I spelsessionen nådde han till början av level tre, vilket var den näst sämsta 

prestationen. Denna person tyckte visserligen om spelet, men uppgav samtidigt att han var 

besviken och lite irriterad över att han hade otur och missade så pass tidigt.  

De testdeltagare som har de minsta spridningsomfången före spelsessionen är person 3,5 och 

6. Samtidigt tillhör särskilt person 3 och 6 den grupp, som hade lägsta procentuella 

förändringen av spridningen, med sina 28 respektive 40%. Dessa är samma personer som 

också presterade sämst och missade tidigt i spelet, redan på level 2. Som tidigare nämnts var 

person 6 också den som hade mest negativ attityd både till spelet i sig och dess 

svårighetsgrad. Frågan som inställer sig här är huruvida misslyckandet - eller om man så vill 

framgången, i spelet också har en generell påverkan på motivationen och därmed 

koncentrationen. Detta skulle i sådana fall i sin tur påverka reaktionstiden.  

4.3 Sifferminnet 

Grafen nedan visar resultatet för varje deltagare. Observera att deltagare 6 är borträknad på 

grund av missförstånd av uppgiften. Nedan följer två grafer som representerar medelantalet 

fel för alla i framlänges (fig 7) och baklänges (fig 8) upprepning av sifferserierna: 

  



 

 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 11: Genomsnittligt antal fel per serie, baklänges uppräkning (från höger till vänster) 

Graferna visar tydligt hur svårigheten att minnas och antalet fel ökar i takt med att antalet 

siffror stiger. Skillnaderna mellan antalet fel i före- och eftermätniningarna blir också större 

när svårighetsgraden ökar, från inga/ett fåtal fel vid fem siffror till i genomsnitt sex fel vid tio 

siffror. Den dramatiska ökningen i antalet fel verkar dock ske vid tio siffror och således kan 

man anta att gränsen för vad som är kognitivt möjligt att komma ihåg i korttidsminnet ligger 

nånstans vid denna gräns. Det verkar som att tendensen att resultaten förbättras efter 

spelsessionen håller i sig även här. Dessutom verkar skillnaderna mellan före- och eftertestet 

bli större ju längre sifferkombinationerna är. I fig 7 är den genomsnittliga förbättringen liten 

5 siffror 6 siffror 7 siffror 8 Siffror 9 siffror 10 siffror

Före 0 0 1,17 2 2,67 6

Efter 0 0,67 0 1,83 2,33 3,33
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Siffertest - baklänges upprepning

5 siffror 6 siffror 7 siffror 8 Siffror 9 siffror 10 siffror

Före 0,5 0,67 1,17 1,17 1,83 6,17

Efter 0,17 0,17 1 1 1,17 3,17
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Siffertest - framlänges upprepning

Figur 10: Genomsnittligt antal fel per serie, framlänges upprepning (från vänster till 

höger) 
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men ändå tydligt genomgående fram till kombinationen med nio siffror, där skillnaden i 

förbättring ändras från 0,17 och 0,65 färre fel vid mätningen efter spelsessionen. Vid 

kombinationen med tio siffror däremot stiger förbättringen markant till en minskning från 

6,17 till 3,17 fel, vilket gör en skillnad på hela tre enheter. Fig 8 följer i stort det föregående 

mönstret med några undantag. Enda tillfället när skillnaden i korttidsminne blir större sker vid 

baklänges upprepningen av den sexsiffriga kombinationen, där före-testet gav noll fel medan 

det i eftertestet steg till 0,67 fel. Märkbart är också den stora skillnad som sker i nästföljande 

medelvärde, där förbättringen i den sjusiffriga baklängesupprepningen blir större än för både 

åtta och nio siffror (0,17; 0,07 resp. 0,34). I testet är det främst person 7 som ger detta resultat 

eftersom denna producerade siffror som i dessa fall avvek från de övrigas. Varför det blivit så 

är svårt att förklara. Det kan bero på slumpen eller på yttre faktorer som tillfälligt påverkat 

deltagarens testresultat.  

 
 

Figur 12 Antal fel totalt i siffertestet per person 

Om vi istället jämför det totala genomsnittliga resultatet per person ser vi genast en tydlig 

tendens att deltagarna får en märkbar förbättring av minnet efter spelsessionen. Alla personer 

utom en gjorde färre fel i eftertestet och i flera fall var skillnaderna väldigt markanta. Person 

1, som var den ende med fler fel i eftertestet, presterade dock extremt bra på det första 

siffertestet och i eftertestet hade han otur och fick hela fem fel i den sista sifferkombinationen. 

Därför är person 1:s resultat inte helt rättvisande.  
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Testdeltagare Differens antal fel Förändring i % 

Person 1 +5 +250% 

Person 2 -17 -68% 

Person 3 -10 -40% 

Person 4 -10 -45% 

Person 5 -4 -44% 

Person 7 -15 -31% 

Person 8 -12 -48% 
 

Figur 13: Den procentuella genomsnittliga förbättringen per person 

Återigen ser vi samma tendenser i materialet som i reaktionstestet. De personer med högre 

antal fel i minnestestet har större förändringsmarginal i eftertestet än vad de med färre fel har. 

Person 2 är återigen den deltagare som utmärker sig mest då han står för den största 

minskningen av antalet fel både poängmässigt och procentuellt. Han lyckas förbättra sitt 

första resultat med hela 68%, vilket är tjugo enheter bättre än den näst bästa. Vad gäller 

övriga fältet verkar resultatet vara relativt jämnt fördelat om man bortser från person 1. Fyra 

av deltagarna hamnar på en procentuell förbättring mellan 40-48%, vilket även innefattar 

person 5 som trots ett lågt antal fel (9 st) lyckades förbättra sitt resultat med 44%  med en 

minskning till fem fel. Den relativa jämnheten i det procentuella resultatet är i siffertestet mer 

slående än i de övriga testerna. Men likafullt är det samma personer som hamnar i botten 

respektive toppen. Vi ser exempelvis återigen person 3,5 och 7 (person 1 undantagen) i 

bottengruppen medan person 2, 4 och 8 tillhör de tre bästa. Upplevelsen av och attityden till 

spelet samt spelprestation verkar alltså även här ha en påverkan på förändringen. Det faktum 

att nästan samtliga testpersoner förbättrat sitt sifferminne med åtminstone 30% tyder 

samtidigt på att spelandet oavsett attityd och prestation ändå har en positiv effekt.  
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4.4 Perceptionsförmåga 

 

 
 

Figur 14: Antal poäng per person i bildtestet före och efter spelsessionen. Poängen summeras utifrån  

svårighetsgrad och inte efter antal rätt. (Maximalt poängantal: 12) 

 

Vad gäller perceptionen undersöktes hur många av de efterfrågade detaljerna som 

testdeltagarna mindes från en bild. Resultatet från detta test beräknades utifrån en poängskala 

där de svåraste sakerna att minnas gav högre poäng. Ovanstående graf visar poängsumman för 

varje person i ett perceptionstest före respektive efter spelsessionen.  

Rent allmänt kan konstateras att samtliga deltagarna under andra omgången förbättrat sina 

poäng, i vissa fall så mycket att de nått upp till nästan maximalt antal poäng. Redan vid en 

första anblick blir det tydligt att två personer, nämligen person 2 respektive 8, är de som 

utmärker sig mest i skillnaden mellan före- och eftertestet, vilket överensstämmer med 

resultaten i föregående avsnitt. Det är samma personer som tidigare också haft de största 

förändringarna och de som lyckades komma längst i Gradius-spelet, till fjärde leveln.  

Person 2 gick från fem poäng i första omgången till att få samtliga tolv rätt, vilket utgör en 

förbättring på hela sju poäng. Person 8 hade också relativt låg totalpoäng i första testet medan 

han efter spelandet ökade sitt resultat med fem poäng. Gemensamt för dessa testdeltagare är 

alltså att de före spelsessionen har medelmåttiga till under medelmåttiga resultat medan 

framgången i spelandet verkar ha utmynnat i en högre positiv effekt på dessa personer än på 

övriga deltagare. Den testdeltagare som kan sägas ha förändrat poängen minst är person 1, 

som både hade den lägsta utgångspoängen (4) och som hade minst ökning med endast en 

poäng. Om man ser till skillnaden mellan mätningen före- och efter placerar sig person 1, 

liksom i siffertestet sist. Person 7 som i både reaktions- och siffertestet haft en av de sämsta 

förbättringarna placerar sig också här relativt långt ner, även om man bör kommentera att han 

4
5

9
8

7

4

7
6

5

12
11

10 10

6

9

11

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8

Perceptionsförmåga före och efter spelande

före efter



 

 27 

hade relativt bra totalpoäng.  Överhuvudtaget är förändringarna mellan första och andra 

omgångens tester jämnast i perceptionstestet. Majoriteten av deltagarna förbättrade sitt 

resultat under den andra omgången med två till tre poäng och fler än hälften av testpersonerna 

fick nio poäng eller mer efter andra testet, trots att flera tyckte att detta var det svåraste. 

Resultatet i perceptionstestet stärker sammanfattningsvis vår allmänna tes att spelande 

förbättrar den kognitiva förmågan till att ta in och urskilja vissa intryck. Samtidigt har det inte 

visat några tydliga variationer, som kan verifiera sambandet mellan spelresultat, attityd och 

kognitiv prestation, förutom vad gäller de med högst förändringsfaktor.  

4.5 Sammanfattning och analys 

I ovanstående resultatredovisning kunde konstateras att spelandet av Gradius 3 i nästan 

samtliga fall medförde en förbättring av värdena för reaktion, korttidsminne och perception, 

vilket också stödjer tesen om att spelandet generellt leder till större koncentration och därmed 

bättre kognitiv förmåga. Frågan är dock vad det är i spelandet som leder fram till detta resultat 

och vilka slutsatser som kan dras av sambandet mellan spel och kognitiv förmåga.  

Tidigare har diskuterats Csikszentmihalyis (1999) flowteori, där känslan av att klara av en 

uppgift och den inre tillfredsställelse som det medför ger ”flow”, d.v.s. en positiv, euforisk 

känsla som motiverar individen och skapar intresse, vilket medför ökad koncentration och i 

förlängningen bättre slutresultat. Flow ger alltså en vilja att göra bättre ifrån sig och stimulerar 

vår varseblivning så att vår förmåga till inlärning underlättas samtidigt som våra prestationer 

förbättras. I denna studie har en generell förbättring av de kognitiva förmågorna kunnat 

uppmätas efter att försökspersonerna spelat Gradius. Den genomsnittliga reaktionstiden har 

blivit mindre liksom spridningen av reaktionen. Korttidsminnet har blivit bättre och 

testdeltagarna har gjort färre fel när de försökt minnas längre sifferkombinationer. Slutligen 

har också perceptionsförmågan påverkats positivt då det blivit lättare att lägga märke till 

detaljer samt också minnas dem.  

Placering 

i gruppen 
Reaktionstest förändring 

Medelvärde %    Spridning % 

Siffertest  

förändring % 

Perceptionstest 

förändring 

1 2 2 2 2 

2 8 5 8 8 

3 1 8 4 3, 5 

4 6 1 5 ---- 

5 4 3 3 4, 6, 7 

6 7 4 7 ---- 

7 3, 5 6 1 ---- 

8 --- 7 ----(6) 1 
 

Figur 15: Testpersonernas placering i de olika testen utifrån deras förbättring av resultatet 
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I materialet märktes tidigt att det framför allt var två personer som presterade genomgående 

bra på alla testerna och hamnade bland de som gjorde störst förändringar vid andra testet. Det 

konstaterades också att dessa personer var desamma som kom längst när de spelade Gradius; 

de var de enda som nådde fram till level fyra utan att missa. Samtidigt hade dessa personer en 

positiv inställning till spelet som sådant samt till sin egen spelinsats. Person 2 uppgav t.o.m. 

att han kände sig taggad och motiverad att göra bra ifrån sig. Sett ur flowteorins perspektiv 

kan resultatet här tolkas som att dessa två deltagare under tiden då de spelade Gradius 

uppnådde ett flow, där de, genom den förstärkning som framgången gav dem, också skärpte 

sin koncentration och perceptionsförmåga. Denna känsla av flow överförs sedermera från 

spelet till de efterföljande uppgifterna, vilket också lett till förbättrade värden i den andra 

mätningen av reaktion, minne och perception.  

Vad gäller de personer som gjorde sämre ifrån sig så förefaller materialet inte vara lika 

tydligt. För det första är resultaten jämnare överlag och skillnaderna mellan individerna 

mindre i den undre delen av testresultaten. Särskilt gäller detta i perceptionstestet, där de 

flesta försökspersoner förbättrade sitt slutresultat med endast två till tre poäng.  Även om 

samma deltagare har en tendens att återkomma i den nedre delen av listan och alltså inte 

verkar förbättra sina resultat lika mycket, så är inte dessa personers värden lika utmärkande 

som nr 2 och 8 utan varierar från test till test. Den deltagare som är mest anmärkningsvärd är 

här person 7, som i samtliga eftertester hörde till de som fick sämst värden. Han var också den 

som var irriterad över att han inte kom så långt på spelet utan missade tidigt redan i startnivån 

på level tre. Visserligen var han inte den som klarade sig sämst, men eftersom han sedan 

tidigare var van vid spelet blev han frustrerad över att resultatet inte motsvarade 

förväntningarna. Detta kan tolkas som att person 7 tog med sig denna känsla in i den andra 

testomgången, vilket också påverkade slutresultatet negativt så att förändringen blev 

genomgående liten. I reaktionstestet fick denna person dessutom större spridning i andra testet 

än i första. De två personer (3 respektive 6) som endast klarade sig fram till andra leveln i 

Gradius placerar sig som regel i den grupp med sämre förbättringar, vilket stödjer det som 

tidigare sagts om sambandet mellan dålig spelprestation och sämre förbättring av 

testresultatet. Person 6 var dessutom den enda i gruppen som efter spelsessionen uttryckte att 

hon inte alls tyckte om spelet.  

Sammanfattningsvis kan således sägas om person 7, 3 respektive 6 att spelandet visserligen 

hade en viss positiv inverkan på reaktionen, korttidsminnet och perceptionen, men att 

tendenserna inte är lika starka och entydiga som för de två bästa testdeltagarna. Dessa tillhör 

den grupp som påverkades minst av att spela. Sett ur flowperspektiv verkar det som att bristen 

på framgång, samt också i person 6 och 7:s fall, negativa inställning till spelet och 

svårighetsgraden, lett till sämre flow samt skapat irritation och ointresse. Detta har minskat 

motivationen och sänkt koncentrationen, vilket skapat sämre förutsättningar för att göra bättre 

ifrån sig i andra testomgången och därmed försämrad kognitiv prestationsförmåga.   

Den tredje gruppen omfattar person 1, 4 respektive 5, som hamnar i en slags mellangrupp. 

Dock är deras resultat något ojämnt, exempelvis hamnar person 5:s sänkning av spridningen i 

reaktionstid på andra plats i testgruppen. Person 1 som i reaktionstestet förbättrade sin tid 
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över genomsnittet placerade sig dock sist i både siffer- och perceptionstestet, även om hans 

resultat inte är representativt, eftersom han hade mycket få fel i siffertestets första omgång 

och därmed inte kunde göra några större förbättringar. Den slutsats som kan dras utifrån 

mellangruppens resultat är att det flow som uppnåddes i spelsessionen påverkar reaktion, 

minne och perception på ett positivt sätt, så att den kognitiva förmågan ökar tack vare förhöjd 

motivation och koncentration.  

Den positiva förstärkningen kan komma i många former, från förmågan att underhålla 

spelaren genom motivationen till den positiva känslan att klara av utmaningarna. I slutändan 

handlar det alltså om spelets förmåga att kunna engagera, motivera och underhålla för att hålla 

personen alert och fokusera på sådana sinnesintryck som är viktiga för att klara av spelet. Att 

exempelvis lära sig att reagera snabbt när det kommer fiender som man måste skjuta på eller 

att minnas rörelsemönster och detaljer i spelmiljön som är viktiga att komma ihåg för att klara 

spelet.  
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5. Slutsatser 

5.1 Slutsatser 

Denna studie har visat på att det finns ett samband mellan ökad kognitiv förmåga och 

spelande. Slutsatsen som kan dras är att spelandet ger en känsla av flow och därmed ökar 

motivationen och koncentrationen, vilket också förbättrar reaktionen, korttidsminnet och 

perceptionen. Denna effekt kan överföras på en aktivitet som sker i direkt anslutning till 

spelandet och förbättra den kognitiva prestationen i denna aktivitet. 

5.2 Diskussion 

De flesta människor har åsikten att spel är en leksak, vars syfte först och främst är 

underhållningsmässigt. De senaste åren har dock forskning alltmer börjat uppmärksamma 

spelandets positiva aspekter, vilket också kan sägas vara ett led i att spelen och inte minst 

konsolerna har utvecklats och har fått fler användningsområden. I början av uppsatsen 

nämndes exemplet Sim City, som från början var ett rent underhållningsspel, men som 

efterhand även anammats inom undervisning. Spel med ett direkt inlärande syfte har aldrig 

accepterats eller validerats från den spelande publiken, eftersom gameplayet blir lidande och 

därmed förloras underhållningsaspekten. Finns det då inget sätt att skapa underhållande och 

samtidigt stimulerande spel? Det är lite av denna centrala fråga som jag vill försöka komma åt 

genom att försöka framhäva vanliga spels nyttoaspekter. Min undersökning konstaterar att 

man kan skapa och överföra motivation och koncentration från spelande till andra uppgifter 

där de kognitiva förmågorna används. Det är en intressant tanke att på ett indirekt sätt kunna 

stimulera till bättre prestationer på detta sätt och det väcker definitivt tankar på hur resultatet i 

studien skulle kunna tillämpas i verkligheten.  

I tidigare forskning har funnits en mer eller mindre outtalad hypotes att det finns ett direkt 

samband mellan spelande och förändrad kognitiv prestation.  Greitenmeyer & Osswald (2009) 

utgick i sin studie om prosociala spels effekter från grundtanken att spelandet på olika sätt kan 

påverka vår varseblivning. Även om det här, liksom i Barletts studie (Barlett m.fl., 2009), i 

första hand var i syfte att undersöka våldsamma samt prosociala respektive mer neutrala spels 

påverkan på människans känsloliv tryckte man här på en central punkt.  Genom att undersöka 

kognitionen kunde denna forskning konstatera  att spelet hade effekt, men inte på känslorna 

som sådana utan på ett kognitivit plan, så att det påverkade exempelvis varseblivning och 

allmän prestationsförmåga. Barlett (Barlett m.fl, 2009) kunde exempelvis visa att oavsett 

speltyp så förbättrade försökspersonerna sin kognitiva förmåga efter att ha spelat medan de 

som inte spelat visade oförändrat resultat.  

Länken mellan spelande och förhöjd prestationsförmåga kan sägas ligga i flowteorin, vars 

tankegångar ovan nämnda studier inte tagit hänsyn till i analysen av sitt resultat. Tanken att 

spelandet ger en flowkänsla, vilket i sin tur skapar koncentration och motivation är onekligen 

lockande. Jag har i denna studie visat att det finns ett sådant samband. Detta leder till tanken 

att man kanske bör omvärdera mycket av den syn som idag existerar kring traditionella 

underhållningsspel i olika genrer samt också tänka över definitionen av vilka spel som kan 

anses vara serious games. Samtidigt öppnar det också upp för utökade möjligheter och 
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användningsområden även för dessa typer av spel samt för en mer allmänt positiv syn på 

spelandet bland alla delar av befolkningen och inte bara bland de unga, som växt upp med 

spel som en naturlig del av den mediala kulturen. 

Till viss del har flowteorin tillämpats i den praktiskt inriktade forskningen, som exempel har 

nämnts rehabilitering för strokepatienter. Dessa specialutformade spel har som funktion att 

göra de rehabiliterande övningarna roligare samt öka frekvensen och regelbundenheten i 

träningen. Det som Burke (2009) lite svävande diskuterar som motivationsfaktorn i stroke-

rehabiliterande spel skulle mycket väl kunna uttryckas i termer av flow. Att ta tillvara den 

ökade motivation och koncentration som spelandet ger blir här en central del liksom att 

utnyttja erfarenheterna från studier som denna och finna nya användningsområden för spelen.   

Ett annat exempel där man kan applicera detta är i skolan. Inom media har jag upplevt att 

skolan kritiserats mycket för överfyllda och stökiga klasser och det diskuteras mycket om 

skolans stressfyllda inverkan på eleverna, vilket resulterar i sämre förutsättningar för 

koncentration och inlärning. Spel och spelande är idag ett naturligt inslag i många ungdomars 

vardag och att då kunna använda detta som ett naturligt inslag i undervisningen för att 

stimulera inte bara lärande utan också koncentration skulle vara något som definitivt gagnar 

eleverna och dessutom kanske också i förlängningen ökar deras intresse för att lära sig.  

5.3 Framtida forskning 

Flowteorins tillämpning i spel är ett område som är värt att forska vidare på. Detta har varit en 

förhållandevis liten studie, som endast kunnat omfatta en liten del. Antalet testdeltagare har 

dessutom varit förhållandevis litet, vilket gör att det är svårt att generalisera över resultatet. 

Ett problem har varit en alltför ensidig bakgrund och könsfördelning. I framtida studier skulle 

man alltså kunnat vidga denna undersökning till att ha fler och bättre fördelade 

försökspersoner.  

I denna undersökning har jag inte haft utrymme att studera även sambandet med attityderna 

till spelandet på ett djupare plan, det var snarare en oväntad bieffekt. Att göra en vidare studie 

kring detta hade självklart varit både relevant och intressant i sammanhanget.  Likaså hade det 

varit spännande att jämföra effekterna mellan olika typer av spel för att kunna se effekterna av 

spelets intensitet och förmågan att komma fram till ett bra flow. Ett exempel på ett helt 

annorlunda spel att undersöka skulle kunna vara pusselspelet Kwirk. Frågan är om ett så 

annorlunda spel hade gett samma effekter eller om det hade påverkat på ett annat sätt. 

Denna studie har också varit begränsad till att undersöka effekterna på de kognitiva 

aspekterna. Andra områden som logiskt tänkande, språklig uppfattning eller inlärning är 

sådant som också skulle kunna omfattas av spelandets påverkan. Man skulle kunna anta att 

sådana universella drivkrafter som motivation och koncentration har en positiv effekt överlag 

och att dess effekter går att överföra till de flesta prestationssammanhang. 
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Bilaga 1 

 

Perceptionstest 

 

 
Bild 1 

 

Frågor Bild 1: 

1. Vilket lands flagga hängde vid huset?  

2. Vilket marint redskap fanns framför det stora huset? 

3. Vilken färg hade stolarna på verandan? 

4. Vilken form hade skylten som satt på huset? 

5. Hur många träd fanns på bilden? 

6. Hur många stegar fanns på bilden? 

7. Vilket var namnet på huset? 
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Bild 2 

 

Frågor bild 2: 

1. Vad hette affären? 

2. Vilka färger hade den stora reklamskylten ovanpå huset? 

3. Vad sålde affären? 

4.  Hur många vita bilar finns på bilden? 

5. Hur många flaggor såg du? 

6. Vilket år öppnade affären? 

7. Vilken form hade affärens fönster? 

 

 


