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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att försöka determinera vilken effekt mer avancerade 
gameplaymoment i serious games har på inlärning. Bakgrunden går igenom 
nyckelbegreppen gameplay och varför mer avancerat gameplay kan leda till mer 
effektiva lärospel tack vare förbättrat flow. Skriftspråket kanji förklaras kort och de 
problem som människor som försöker lära sig det ofta stöter på. 

En studie har utförts med hjälp av fyra olika spel med syftet att lära ut kanji. Tre av 
dessa spel har designats så att de endast skiljer sig i hur avancerat deras gameplay är. 
Dessa spel har testats mot varandra för att se om de var olika effektiva på att lära ut 
kanji. Testpersoner fick efter de spelat igenom spelen och lärt sig 50 kanji utföra ett 
glostest för att visa på hur mycket de lärt sig. Den data som samlats in har analyserats 
och ingen signifikant skillnad i inlärningen mellan de olika spelen har visat sig. 

Slutsatsen pekar på att det går att implementera mer avancerat gameplay utan att 
negativt påverka inlärningen. Mer avancerat gameplay kan dock tillföra andra fördelar 
för användare i form av ökad motivation. Vissa testpersoner föredrog de enklare 
spelen så en annan slutsats blir att om det går att ge användare möjligheten att själva 
kontrollera nivån av gameplay så kan detta leda till den mest effektiva slutprodukten. 

 
Nyckelord: Gameplay, Lärande, Flow, Motivation, Japanska, Kanji
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Förord 
Under ett halvårs tid har jag, Marcus Laitila Ekelund och Mats Söderholm arbetat på 
ett projekt med syftet att producera prototyper på datorspel som skall hjälpa med 
inlärning och memorering av det japanska skriftspråket kanji. Allt detta på uppdrag av 
Tobias Sehlberg som är i processen att skriva en bok om just inlärning och 
memorering av kanji. 

Nio olika prototyper har producerats. Alla dessa prototyper spelas på annorlunda sätt 
så det vore intressant att testa huruvida prototypernas design påverkar inlärningen av 
kanji.  

Intresset att göra denna undersökning växte också fram genom att läsa diverse artiklar 
inom Serious Games. Jag märkte att ingen av de artiklar jag läste faktiskt testade olika 
spel med samma lärningssyfte mot varandra. Spel testades snarare mot andra 
studieformer. Genom denna undersökning hoppas jag kunna tydliggöra vilken effekt 
den skiljda designen på våra prototyper har på inlärning och hoppas därifrån kunna 
visa på hur spel med detta lärningssyfte bör och inte bör designas.  
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1 Introduktion 
Att spel har potential att användas för effektivt lärande är idag allmänt accepterat 
(Moreno-Ger, et al 2008). Den forskning som gjorts pekar främst på att spel kan ge 
ökad motivation hos användare jämfört mot normala studieformer. God motivation är 
viktigt för att effektivt lärande ska ske (Deci, et al 1991). Forskning har även visat hur 
olika interaktionsformer kan ha en tydlig effekt på inlärning av material (Wong, et al 
2007). 

Gameplay är en nyckelterm inom speldesign. Ett spels gameplay är kortfattat de 
utmaningar spelaren ställs inför när hon spelar ett spel (Adams & Rollings 2003). Ett 
väldesignat spel med gameplay som inte utmanar spelaren för mycket eller för lite, 
utan precis lagom kan leda till att en spelare hamnar i ett såkallat flow stadium. I detta 
stadium är motivationen hos spelaren som högst (Chan & Ahern 1999). 

Spel med syfte annat än ren underhållning, så kallade serious games kritiseras ofta för 
att inlärningen sker på uppoffring av gameplay och därmed underhållningen och 
motivationen (Egenfeldt-Nielsen 2006). Balansen mellan gameplay och inlärning är 
därmed viktigt för att skapa ett effektivt serious game. 

Mycket forskning inom Serious Games ser ut som vad Wong, et al gör i sin studie 
Serious video game effectiveness från 2007. Där testas lärande i spel mot andra 
studieformer, som lärande från text eller film. Det denna studie istället vill göra är att 
testa spel mot spel.  Motivation är viktig för effektivt lärande, den bästa motivationen 
inom spel kommer fram genom väldesignat gameplay med balanserade utmaningar. 
Detta gameplay måste också vara i balans med inlärningsmaterialet. Så genom att 
testa inlärningseffekten i spel mot spel hoppas jag kunna peka på hur denna balans 
lättare kan uppnås, vilket kommer leda till mer effektiva och underhållande spel. 

Inlärningsmaterialet som används för denna undersökning är det japanska 
skriftspråket kanji. Men slutsatserna som dras bör enkelt kunna anpassas för andra 
liknande skriftspråk såsom kinesiska. 

Inom uppsatsen finns referenser till Tobias Sehlbergs bok Memorizing the Kanji. 
Denna bok är inte färdigskriven än utan är en del i ett pågående projekt, därför finns 
den inte tillgänglig att läsa. När boken lanseras skall även ett webbaserat spel finnas 
att använda på bokens hemsida, detta spel ska innehålla en serie minispel. Denna 
uppsats använder sig av de prototyper på dessa minispel som framställts under 
projektets gång. 

 

1.1 Syfte & frågeställning 
Syftet i denna uppsats är att genom ett test försöka visa på vilken effekt mer eller 
mindre avancerat gameplay har på inlärningen hos användare av serious games. 
Utifrån testets resultat hoppas jag kunna framställa några användbara riktlinjer för 
mer effektiv design av serious games.  

Min frågeställning för undersökningen är. 

• Vilken effekt har mer avancerat gameplay för inlärning av kanji i ett serious 
game? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag gå igenom de nyckelbegrepp som används i uppsatsen och 
hur de hör samman. 

2.1 Gameplay 
Ett spels gameplay definieras av Ernest Adams som: 

 
”One or more causally linked series of challenges in a simulated environment” 

 

Gameplay är alltså de utmaningar spelare ställs för i den simulerade spelvärlden. 
Utmaningarna kan komma i olika former och kan till exempel testa spelarens reflexer 
eller mentala förmåga (Adams & Rollings 2003). 

Denna uppsats fokuserar mycket på skillnader i gameplay mellan spel. Det talas om 
mer eller mindre avancerat gameplay och fler eller mindre gameplaymoment. 
Eftersom det är fastställt att gameplay är utmaningar i spelen, så betyder mer 
avancerat gameplay eller fler gameplaymoment helt enkelt fler utmaningar som 
spelaren måste klara av. 

 

2.2 Serious Games 
David Michael och Sande Chen säger i sin bok Serious Games: Games That Educate, 
Train, and Inform (2005) att en vanlig definition av Serious Games är: 

 
”A serious game is a game in which education (in all its various forms) is the primary 
goal, rather than entertainment.” 

 

Men de går vidare med att påpeka att en nyckelpoäng med deras bok är att 
underhållning och utbildning inte ska vara i konflikt med varandra. Utan att de kan 
fungera tillsammans och det ena kan använda sig av tekniker från det andra för att 
uppnå sina mål. 

Vidare delas serious games in i följande kategorier. 

• Military Games 
• Government Games 
• Educational Games 
• Corporate Games 
• Healthcare Games 
• Political, Religious and Art Games 

För denna uppsats är det kategorin Educational Games som är av intresse. Denna 
kategori syftar till spel med syftet att lära ut något specifikt material ofta för att 
användas i skolor. Detta material har beskrivits som en sorts ”trojansk häst”. Alltså en 
användare spelar spelet och lär sig materialet vare sig hon vill det eller inte. Det är då 
spelets gameplay som avgör om det är underhållande och engagerande nog för att en 
användare ska fortsätta spela och därmed fortsätta lära sig. 
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2.3 Interaktion påverkar inlärning 
Det har genom testning visats på hur olika grad av interaktion med 
undervisningsmaterial kan påverka lärningseffekten (Wong, et al 2007). I Wongs 
artikel testas vanlig text som inlärningsmaterial mot hypertexter, spel och en inspelad 
repris från spelet. Testarna fick studera material i dessa olika format, efter denna 
period fick de genomgå ett kunskapstest på samma material. Sedan efter en längre tid 
passerat fick testpersonerna göra ytterligare ett kunskapstest för att testa hur mycket 
av informationen testpersonerna fortfarande kom ihåg. Utöver inlärningseffekten 
testades även huruvida testpersonerna fick ett ökat intresse för ämnet, hur 
underhållande de fann metoden och hur effektivt de själva upplevde att medieformatet 
var i sitt syfte.  

Resultaten visar tydligt på hur vanlig text, trots att testpersonerna rapporterade att de 
trodde den skulle vara mest effektiv visade sig ge lägst resultat av formaten vid 
kunskapstesten, vid både det första och det andra testet. Spelformatet som personerna 
trodde skulle var minst effektivt visade sig ha bäst resultat vid kunskapsökning över 
en längre tid och gav dessutom en hög grad av ökat intresse för ämnet. Dock var 
skillnaderna mellan hypertext, spel och film inte anmärkningsvärt stora. Skillnaden 
syntes främst mellan dessa tre format och den vanliga texten. 

Den starkaste slutsatsen dragen från denna artikel blir att de andra mer underhållande 
formaten för inlärning var mer effektiva för inlärning både på kort och på lång sikt. 

 

2.4 Repetition 
Repetition anses vara viktigt vid inlärning av visst material. Speciellt vid läsning, 
skrivning och stavning (Good & Brophy, 1990). Problemet är att hög grad av 
repetition kan ge negativa effekter på motivation. Då människor inte känner sig 
stimulerade vid upprepade mekaniska handlingar (Graham & Bennet 1993).  
Datorspel är till sin natur repetitiva men kan i många fall ge väldigt stark motivation 
för spelare att fortsätta spela dem, just genom den ständiga belöningen spelaren får för 
att fortsätta spela (Coyne 2003). 

 

2.5 Flow 
Flow är en term inom psykologi som har använts inom många fält och är ett 
återkommande begrepp inom speldesign. Det kan beskrivas som ett sinnestilstånd då 
en person är helt uppslukad av en aktivitet och hennes prestationer blir som en följd 
bättre. För att detta stadium ska uppnås krävs det en bra balans mellan utmaning i 
kontrast mot användarens egna färdigheter. Det måste även finnas ett eller flera 
tydliga mål som användaren arbetar mot. Till slut måste även god feedback ges då 
användaren utför något som för henne närmare målet. Att uppnå detta stadium av flow 
leder till att användaren får en starkare motivation att fortsätta med aktiviteten 
(Csikszentmihalyi 1996). 

Chan & Ahern tittar på flow kontra serious games i sin uppsats Targeting motivation 
– adapting flow theory to instructional design. Enligt dem bör en användare av ett 
väldesignat serious game gå genom dessa stadier. 
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Spela > Flow > Motivation > Lärande 

 

 Ett problem kan dock uppstå om spelaren befinner sig i ett flow stadium i ett serious 
game, spelaren har då aldrig tid att stanna upp och reflektera över de saker hon 
faktiskt lärt sig. Just reflektion är viktigt för att studerande ska nå en djupare 
förståelse för de ämnen de studerar. Problemet går inte enkelt att lösa genom att lägga 
in reflektionsdelar i spelet då detta i sig bryter flow och blir kontraproduktivt. Istället 
bör reflektionen komma som ett naturligt mål och en del av spelets gameplay för att 
den ska bli så effektiv som möjligt (Chan & Ahern 1999).  

 

2.6 Japanska som andraspråk 
Japanska klassas som ett kategori fyra-språk tillsammans med kinesiska, koreanska 
och arabiska. Denna kategorisering av språk är gjord efter hur lång tid det tar att 
komma upp till en viss nivå av språkkunskap. Denna tidsuppskattning beror på vilket 
modersmål personen har, graderingen utgår från att engelska är modersmålet. Det tar 
tre gånger så lång tid att nå denna nivå i ett kategori fyra-språk än ett kategori ett, som 
spanska. Mycket på grund av de krav dessa språk ställer på bland annat memorering 
av tusentals av olika tecken. Det finns ett mindre utbud av vetenskapliga artiklar som 
tittar på inlärningen av dessa språk då forskning inom ämnet främst fokuserar på 
engelska som andraspråk (Grainger 2005). 

På grund av de svårigheterna i att lära sig dessa språk har det framkommit ett flertal 
lärningsstrategier fokuserade på att underlätta inlärningen. En av dessa strategier 
fokuserad på att hjälpa vid memorering av kanji är att använda sig av så kallade 
associationsberättelser till de olika tecknen. Detta är en gammal metod som har 
vidareutvecklats på senare år av Timothy W. Richardson i sin artikel Chinese 
character memorization and literacy: theoretical and empirical perspectives on a 
sophisticated version of an old strategy (2007). Det är delar av denna metod som är av 
intresse för denna uppsats, då det är den metod som använts både vid framställande av 
Tobias Sehlberghs bok Memorizing the Kanji och på de spel som producerats. 

Kanji är ett av tre huvudsakliga skriftspråken som används inom japanska 
tillsammans med hiragana och katakana. Hiragana och katakana används för uttal 
medan kanji är symboler som betyder saker. Avancerade kanjisymboler delas upp i så 
kallade radikaler, mindre delar som tillsammans kan bilda olika kanji. 

Den del av Richardsons metod som är intressant för denna uppsats är review-delen. 
Denna del går ut på att användaren efter att först lärt sig tecknen med hjälp av 
associationsberättelserna skall repetera dem i slumpvis vald ordning, ofta med hjälp 
av så kallade flash cards. Det är just genom denna repetition som människor verkligen 
memorerar alla olika kanji över tid. Spelen som producerats gjordes främst för att 
fylla som en ersättning av denna del av metoden. 

Forskning har även visat på att memorering av just kanji upplevs som en av de mest 
negativa aspekterna av att lära sig japanska. Då på grund av den konstanta repetition 
som måste utföras (Matsumoto 2007). 
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2.7 Sammanfattning 
Prototyperna som framställts var gjorda främst i syftet att ge en ökad motivation hos 
användare i just repetitions- eller review-delen av att lära sig kanji enligt Richardsons 
metod (2007). Repetition av kanji har forskning visat vara en av de tråkigaste delarna 
av att lära sig japanska (Matsumoto 2007). 

Forskning har visat att interaktionsformer kan ha en påverkan på inlärning (Wong 
2007). Jag anser att även våra prototyper har tydliga interaktionsskillnader mellan sig. 
Så det är möjligt att på grund av dessa interaktionsskillnader så kommer de vara olika 
effektiva på att lära ut materialet. 

Som David Michael och Sande Chen (2005) visar så är balans och samarbete mellan 
underhållning och undervisning A och O för utveckling av serious games. Det är just 
underhållningsmomentet som testas i denna uppsats, vilken effekt har starkare 
underhållningsmoment på inlärningseffekten i spel?   

För att ett spel skall bli verkligt motiverande så vill man att ens användare ska kunna 
uppnå flow-stadiet. Problemet ligger i att detta stadium bygger på en balans mellan 
utmaningen och frustrationen. Så om man designar serious games så att utmaningen 
endast kommer från materialet som ska läras ut kan det vara svårt att uppnå flow. 
Risken finns att spelen inte blir utmanande nog för användaren. 

Problemet med reflektion och flow som Chan & Ahern tar upp är inte vidare aktuellt 
för denna undersökning då detta är något som uppstår då materialet faktiskt kräver 
någon form av djupare förståelse. Spelen som undersöks här har inte den typen av 
material utan är enklare, det finns tydliga rätt och fel och materialet behövs inte tolkas 
på något vis. 

Så är det då rätt att utforma ett serious game där delar av frustrationen och 
utmaningen kommer från gameplaymoment som i sig inte har något knutet till det 
material man vill lära ut? Sådana utmaningar kan ge spelet förbättrat flow men kanske 
också leda till sämre inlärningsresultat. Detta är huvudproblemet jag vill undersöka i 
denna uppsats: Kan ytterligare gameplaymoment som inte är kopplade till 
lärningsmaterialet leda till förbättrad inlärning? Eller kommer det leda till sämre 
resultat?  
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3 Spel 
Prototyperna som producerats har gjorts på uppdrag av Tobias Sehlberg som är i 
processen att skriva en bok, Memorizing the kanji som skall lära människor läsa och 
skriva det japanska skriftspråket kanji. När boken lanseras skall även ett webbaserat 
spel finnas att använda på bokens hemsida, detta spel ska innehålla en serie minispel. 
Det är just dessa minispel vi skapat prototyper utav. Boken ämnar lära ut de ca 2000 
kanji som japanska elever lär sig under sina nio första år i skolan. Spelen har alltså 
designats med åtanken att de ska kunna innehålla en stor mängd olika tecken. 

Nio olika prototyper har producerats, mot slutet av projektet valde vi dock att 
fokusera arbetet på fyra av dem. Spelen valdes ut två och två genom att titta på hur 
spelarens kanjikunskaper testades i dem. I Kanji Quiz och Spikeball Dash testas 
spelaren på samma sätt genom att ett kanjitecken visas och det är spelarens uppgift att 
skriva in den engelska betydelsen för tecknet. I Kanji Slash och Catch the kanji testas 
spelaren istället genom att hon får se ett engelskt ord och ska välja ut det rätta 
kanjitecknet. Vidare kan Spikeball Dash och Catch the kanji grupperas då spelaren i 
båda dessa spel kontrollerar en avatar i spelvärlden. I Kanji Quiz och Kanji Slash får 
spelaren istället direkta frågor och kontrollerar inte någon karaktär i spelvärlden. 

För denna undersökning har två av dessa spel valts ut och modifierats, dessutom har 
ytterligare ett spel skapats. Modifieringarna som gjorts har varit främst grafiska och 
ljudmässiga, för att få alla spelen att se och låta så lika varandra som möjligt. Detta 
gjorde så att endast gameplay skulle vara skillnaden mellan spelen så de blir lämpliga 
att använda i undersökningen. 

 

3.1 Bokspelet 
Detta spel gjordes relativt sent i projektet och är ett försöka att spegla 
inlärningstekniken som används i Memorizing the kanji i spelform. Spelet syftar till 
att kunna användas av människor som inte kan några kanji alls och att de genom att 
spela ska kunna lära sig deras betydelse. I nuvarande läge innehåller spelet 50 kanji 
fördelat över tio lektioner. Spelaren får själv välja en lektion, sedan börjar spelet. På 
skärmen visas delar direkt tagna ur Memorizing the kanji, spelaren får se ett kanji 
tecken, en associationsberättelse till detta tecken, en bild som illustrerar 
associationsberättelsen och tre olika svarsalternativ. Den stora skillnaden från boken 
är att i associationsberättelsen har det engelska ord som kanjit betyder tagits bort. Så 
det är spelarens uppgift att läsa berättelsen, titta på illustrationen och kanjit och 
försöka räkna ut vad hon tror tecknet kan betyda. Svarar spelaren rätt så får hon ett 
poäng och tas till nästa tecken. Svarar hon fel en gång tas det alternativ hon valde 
bort, svarar hon fel en gång till går spelet vidare till nästa tecken utan att spelaren får 
ett poäng. En spelrunda håller på tills 20 poäng uppnåtts, vilket betyder att eftersom 
varje lektion innehåller fem tecken så kommer hon behöva gå igenom varje tecken 
minst fyra gånger. Spelet kan också ställas in så att det lär ut radikaler utöver kanji. 
Lektion fem och framåt innehåller kanji så avancerade att radikaler används för att 
beskriva dem. Inlärningen av radikaler i spelet sker exakt som inlärningen av kanji 
förutom att personerna endast behöver repetera varje tecken två gånger. 

Detta spel kommer att användas inom testet för att lära ut betydelsen av kanji dvs. 
grundnivån som behövs för att kunna spela de övriga spelen. De andra spelen används 
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för att träna in och memorera betydelsen av kanji och är de spelen som skall testas 
mot varandra. Se figur 1 för en bild ur spelet. 

 
Figur 1. En bild ur Bokspelet. Kanjitecknet visas i det övre vänstra hörnet. Under ligger 
associationsberättelsen med betydelsen av kanjit borttagen. Till höger visas en bild som illustrerar 
associationsberättelsen. Spelaren får välja vilket av de tre alternativen hon tror är rätt. I detta fall är 
Small rätt svar.  

 

3.2 Kanji Quiz 
I Kanji Quiz visas ett kanjitecken för spelaren. Det är sedan dennes uppgift att med 
sitt tangentbord skriva in rätt engelsk betydelse för detta kanji. Svarar spelaren rätt får 
hon poäng och ett nytt kanji dyker upp. Svarar hon fel förlorar hon poäng och den 
rätta engelska betydelsen dyker upp på tavlan. 

Detta spel innehåller minimalt med gameplay, den enda utmaningen är direkt knuten 
till materialet spelet ämnar lära ut. Spelets Gameplay roterar endast runt kunskapen av 
kanji, det finns inga ytterligare gameplaymoment. Se Figur 2 för en bild ur spelet. 
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Figur 2. En bild ur spelet Kanji Quiz. Spelaren har ingen kontroll över karaktären. Den kan inte röra sig 
utan är där endast för att få spelet att blir mer likt de andra spelen grafiskt. 

 

3.3 Corridor Dash 
I Corridor Dash kontrollerar spelaren en karaktär och skall manövrera denna genom 
en korridor. I korridoren finns blockader och när spelaren når en av dessa blockader 
visas ett kanji tecken. Spelaren ska då skriva in rätt betydelse för tecknet för att 
förstöra blockaden och ta sig vidare. Dessutom dyker en tidsgräns upp och om 
spelaren inte hinner skriva rätt svar innan den tar slut så visas den rätta betydelsen för 
spelaren och ett nytt tecken slumpas fram. 

 

Detta spel lägger till två nya moment för spelaren. Spelaren får kontroll över en 
karaktär som hon måste manövrera genom en spelvärld. Dessutom läggs en tidsgräns 
till för varje kanji, om spelaren inte hinner svara innan tidsgränsen blir hon dock inte 
bestraffad utan får bara fortsätta spela. Se Figur 3 för en bild ur spelet. 

 
Figur 3. En bild ur Corridor Dash, spelaren kontrollerar en karaktär och måste ta sig förbi blockader. 
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3.4 Spikeball Dash 
I Spikeball Dash blir spelaren jagad av en spikboll genom en lång korridor. I 
korridoren finns blockader och när spelaren kommer fram till en sådan dyker ett 
kanjitecken upp. Spelaren måste då skriva den rätta engelska betydelsen för att göra 
sig av med blockaden och springa vidare. Om spelaren blir överkörd av spikbollen är 
spelet slut och hon tas till en skärm som visar rätt betydelse på det kanji hon fastnade 
på. 

Detta spel lägger till ett rent disruptivt gameplaymoment i form av spikbollen. Den 
fungerar som en tidsgräns men skillnaden mot Corridor Dash är att denna straffar 
spelaren om hon misslyckas. Spelaren blir tvungen att spela om hela banan om hon 
inte klarar tidsgränsen. Se Figur 4 för en bild ur spelet. 

 
Figur 4. En bild ur Spikeball Dash, spelaren blir jagad av en spikboll genom spelvärlden, blir hon 
träffad av bollen måste hon börja om från början. 
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4 Metod 
4.1 Metodbeskrivning 
För att försöka besvara frågeställningen har ett test utförts där testpersoner fått 
använda sig av Bokspelet samt Kanji Quiz, Corridor Dash eller Spikeball Dash för att 
lära sig 50 olika kanji. Varje testperson använde sig av endast ett av de tre spelen 
utöver Bokspelet för att lära sig tecknen och vid testets slut genomgicks ett glostest på 
alla 50 kanji. Hälften av testpersonerna fick använda en version av Bokspelet där 
radikaler också lärs ut. Testpersonerna fick förklarade för sig vad en radikal är och att 
de inte skulle dyka upp i glostestet eller i de andra spelen, utan var bara där för att 
hjälpa vid memoreringen av kanji.  

 

4.2 Testpersoner 
Totalt ställde 35 personer upp som testpersoner. Åldern låg mellan 16-33 år och 
könsfördelningen var 22 män och 13 kvinnor. Då spelen inte har någon egentlig 
målgrupp mer än personer som vill lära japanska hade vi inte några krav förutom att 
personerna inte skulle kunna någon japanska sedan tidigare för att förhindra att de 
kunde några kanji. Sökandet av testpersoner bestod av mejl utskickat till elever på två 
av Skövdes gymnasieskolor, samt till studenterna på 
datorspelsutvecklingsprogrammet och lärarutbildningen på Högskolan i Skövde. 

 

4.3 Genomförande 
Testningen utfördes på i en teststudio på Högskolan i Skövde kallad ”kontoret”. 
Rummet 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 mellan, så det fanns möjlighet att observera testpersonerna utan att de 
kunde bli distraherade. Testpersonerna delades in i grupper om tre (i vissa fall mindre 
beroende på när de hade tid att komma) och blev slumpmässigt tilldelat ett spel 
beroende på vilken dator de satte sig vid. När alla väl var på beskrevs hur testet skulle 
utföras för dem, 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. De fick också ett dokument som visade alla stegen 
(se bilaga 1) 

• Testpersonerna började med att spela första lektionen (1) i bokspelet. 
• Testpersonerna gick sedan över till öva sig på lektion 1 i antingen Kanji Quiz, 

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

och lära sig lektion två. Sedan tränade de sig på den i samma spel som 
tidigare. Sedan fick de gå fram och tillbaks mellan bokspelet och sitt andra 
spel för att gå igenom alla lektioner. 
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• När testpersonerna klarat lektion 10 fick de ta så lång tid de ville på sig tills 
kände att de kunde alla tecknen bra nog. Sedan fick de svara på ett 
frågeformulär (se bilaga 2) med undantag för sista frågan. 

• Testpersonerna fick sedan genomföra ett glostest online.  
• Efter glostestet fick testpersonerna testa de två spel de inte spelat för att sedan 

svara på den sista frågan i frågeformuläret som handlade specifikt om 
underhållningsvärdet i de olika spelen. 

 

 

4.4 Frågeformulär 
Detta formulär utformades av Mats Söderholm som var delaktig i detta experiment. 
Det användes främst för att besvara hans egen frågeställning kring motivation i 
spelen. Dock kommer fråga 10, rörande testpersonernas spelvana vara av intresse för 
denna uppsats. Då spelvana kan starkt påverka hur bra testpersoner hanterar det mer 
avancerade Spikeball Dash spelet. Se bilaga 2 för en kopia av frågeformuläret. 

 

4.5 Glostest 
Glostestet skapades på webbsidan Question Writer Tracker1 Testet är utformat så att 
användaren måste svara på ett kanji åt gången och har ingen möjlighet att gå tillbaks 
och ändra på sina svar. När testet är slutfört skickas resultat till en bestämd e-
postadress. Resultaten har också tittats igenom efteråt och eventuella mindre stavfel 
har räknats som rätta svar då det viktiga har varit att personen kunnat betydelsen av 
tecknet inte hur de stavat det. Se fotnot för länk till det faktiska glostestet2. 

Det är resultaten från detta glostest som är det viktiga för denna rapport då det är 
dessa som kan visa på eventuella skillnader i inlärningseffekten på de olika spelen. 

Valet att ha testpersonerna gå igenom frågeformuläret innan glostestet gjordes i hopp 
om att undvika såkallad takeffekt då många personer uppnår maxpoäng i glostestet. 
Dock kunde inte testpersonerna svara på sista frågan i formuläret innan de testat de 
andra två spelen, därför fick de gå tillbaks till frågeformuläret ytterligare en gång. 

 

                                                 
1 http://www.questionwritertracker.com 
2 http://www.questionwritertracker.com/index.php/quiz/display?id=4706&token=KF7NJY7F 
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5 Testresultat 
Här följer redovisning av resultaten från testningen samt en analys av insamlad data. 
Dessutom gås de problem som uppstod under testningen igenom. 

5.1 Problem 
Trots vårt försök att undvika takeffekt genom att ha en paus mellan inlärningen och 
glostestet så fick fem personer alla 50 rätt på glostestet, dessutom fick ytterligare sex 
personer 48 eller 49 rätt. Problemet här var helt enkelt att 50 tecken är för lågt om 
man verkligen vill eliminera takeffekten helt. Dessa höga poäng är dock relativt jämnt 
fördelade mellan de olika spelen. 

För att få fram något statistiskt starkare skulle egentligen detta test behövt utföras med 
närmare 30 personer per spel. 

De tre testpersoner med lägst poäng på glostestet 23, 29 och 29 ligger alla i Corridor 
Dash gruppen. Detta tror vi inte beror helt på spelet utan snarare på att dessa personer 
hade det avsevärt mycket svårare att memorera kanji. Även dessa tre testpersoner 
hörde till den gruppen av testpersoner som vi behövde hjälpa förstå testet vid flera 
tillfällen. Det är olyckligt att alla de hamnade i samma grupp då detta inte varit ett lika 
stort problem om de istället blivit jämnt fördelade på de andra spelen. Att detta spelar 
roll är en följd av den begränsade mängden testpersoner. Värt att notera är att alla 
dessa personer också spelade versionen av bokspelet där radikaler ingick, det är 
möjligt att detta är en faktor i deras låga poäng. En av dessa testpersoner sa att hon 
blivit förvirrad av radikalerna och trott att de också var hela kanji. 
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5.2 Resultat 
Figur 5 till och med 8 visar diagram över poängfördelningen i glostesterna. 

Medelvärdena från glostesten visar tydligt hur Kanji Quiz och Spikeball Dash ligger 
väldigt nära varandra på runt 45 rätt. Corridor Dash ligger märkbart lägre på skalan 
vid 38 rätt. 

 
Figur 5. Medelvärdena från glostesten med samtliga personer. Liten skillnad mellan Spikeball Dash 
och kanji Quiz medan Corridor Dash har märkbart lägre medelvärde 

 

Här följer diagram över de individuella testpersonernas resultat i glostesten i de olika 
spelen. I dessa diagram kan man tydligt se takeffekten, speciellt i Kanji Quiz där tre 
personer når maxpoäng och flera ligger bara 2-4 poäng från max. Poängspridningen i 
Kanji Quiz är jämnt fördelad vilket kan tyda på att spelet är lika effektivt oberoende 
av spelvana hos testpersoner. 

 
Figur 6. Poängen i glostestet för de tespersoner som spelade Kanji Quiz. Tre personer når maxpoäng. 
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Diagrammet över Corridor Dash visar på en större spridning i poängskillnader mellan 
de olika testpersonerna än de andra spelen. De fyra lägsta poängen från alla glostest 
kommer alla från detta spel. Det gör det svårt att säga huruvida spelet i sig lett till 
detta eller om dessa personer bara hade det svårare att lära sig kanji. Hade dessa 
testpersoner spelat andra spel kan de mycket väl fått liknande resultat där.  

 
Figur 7. Poängen i glostestet för de tespersoner som spelade Corridor Dash. Som det går att se har 
några testpersoner under 30 poäng. Något som inte förekommer i de andra spelen.  

 

Spikeball Dash visade sig ge relativt jämna resultat på glostesterna. Fastän det var det 
mest avancerade spelet gameplaymässigt så verkar detta inte påverkat inlärningen på 
något negativt vis. Vi förväntade oss att vi skulle se några dåliga resultat från 
testpersoner som spelade detta spel men så blev inte fallet.  

 
Figur 8. Poängen i glostestet för de tespersoner som spelade Spikeball Dash. En jämn poängspridning 
över alla testpersoner. 
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5.3 ANOVA Analys 
För att se om det existerar en statistisk signifikans i den data som samlats in gjordes 
en ANOVA-analys tillsammans med ett Tukey test. Den pekar på att det endast finns 
en signifikant skillnad mellan resultaten i Kanji Quiz och Corridor Dash. Men 
eftersom vi tror att några de låga poängen i glostestet i Corridor Dash-gruppen inte 
berott på spelet i sig gjordes en andra analys där den testpersonen med lägst poäng 23, 
inte räknades med. Då ses inte en signifikant skillnad mellan något av resultaten. I 
vilket fall fanns det aldrig någon signifikant skillnad mellan Kanji Quiz och Spikeball 
Dash eller mellan Corridor Dash och Spikeball Dash  (Se bilaga 3 för den första 
ANOVA analysen). 
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6 Slutsatser 
 

6.1 Resultatsammanfattning 
För de slutsatser som dras i detta kapitel kommer jag utgå från att testningen som 
utfördes inte pekade på någon statistisk signifikant skillnad i glostestresultaten. Om 
den statistiska uteliggaren på 23 poäng tas bort från analysen pekar resultatet just på 
detta. 

Resultatet pekar på att de tre olika spelen i stort var lika effektiva för att hjälpa 
testpersonerna memorera kanji. För att helt säkerställa detta skulle dock fler tester 
behöva utföras. Det är för tillfället svårt att bedöma huruvida de lägre poängen i 
Corridor Dash beror enbart på spelet eller inte. 

 

6.2 Diskussion 
Den data som samlats in är duglig för att försöka besvara min frågeställning, kanske 
inte fullt ut men resultaten ger tydliga indikationer på vad svaret kan vara. 
Frågeställningen var: 

• Vilken effekt har mer avancerat gameplay för inlärning av kanji i ett serious 
game? 

Vårt testresultat pekar på att mer avancerat gameplay inte har en stark effekt på 
inlärningen av kanji. Det fanns inga signifikanta skillnader i glostestresultaten mellan 
de olika spelen. Trots detta anser jag att resultatet talar för inkludering av mer 
avancerat gameplay i serious games.  

Som bakgrunden klarlagt är just motivation hos användaren en av de viktigaste 
faktorerna för serious games. Att hålla spelaren intresserad och underhållen nog för 
att vilja fortsätta spela. Att uppnå Csíkszentmihályis (1996) så kallade flow medför en 
toppnivå av motivation för spelaren. Men att uppnå flow är svårt, om inte omöjligt om 
designen på ett serious game begränsar sitt gameplay till endast utmaningar direkt 
knutna till ämnet spelet vill lära ut. Därför kan spel likt Spikeball Dash där flera 
gameplaymoment inte är kopplade till kanji var minst lika effektiva som enklare spel 
som Kanji Quiz. 

Wongs et al artikel Serious video game effectiveness (2007) pekade på hur 
interaktionsskillnader hade en effekt på inlärning. Denna artikel var något av en 
grundsten till detta arbete då jag menar att de olika spelen också innehåller 
interaktionsskillnader och därmed kan ha en påverkan på inlärningen. Dock visade sig 
inte detta vara resultatet, vilket nog främst beror på att det rör sig om mycket mindre 
skillnader i interaktion från spel till spel än från spel till text. Dessutom var materialet 
som Wong et al använde sitt test mer faktabaserat, vilket också kan ligga bakom deras 
resultat. 

Frågeformulären visade att inget av spelen var mer omtyckt än de andra bland 
testpersonerna. En del testpersonerna föredrog Kanji Quiz mest för att de inte gillade 
stressmomenten i de andra spelen medan andra testpersoner tyckte Spikeball Dash var 
klart bättre då de inte tyckte de andra spelen var lika roliga att spela. Det kan finnas en 
koppling mellan spelvana och vilket spel de föredrog, då personer som är vana vid att 
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spela spel inte blir utmanade eller underhållna av simpla spel som Kanji Quiz. Detta 
visar i min mening ganska klart att när det kommer till kanjispel nog inte finns ett 
bästa sätt att designa dem på. Bäst resultat för flest personer nås förmodligen genom 
att ge användarna någon form av kontroll över hur mycket gameplay de vill ha med i 
sina spel. 

Så för att sammanfatta, mer avancerat gameplay visade sig inte ha någon klar effekt 
på inlärningen hos användarna. Dock kan just gameplay ge andra fördelar inom 
motivationen hos användare, något som är väldigt viktigt för serious games. 
Testpersonerna föredrog inte något av spelen över de andra. Slutsatsen jag kan dra 
ifrån allt detta blir att det går att implementera mer avancerat gameplay i spel utan att 
ge en negativ inverkan på inlärningen. Men det är förmodligen inte rätt att endast 
erbjuda spel med de mer avancerade gameplaymomenten. Alla användare behöver 
inte dessa moment för att bli mer motiverade, i vissa fall kan de rent av skada 
motivationen. Så att erbjuda användare möjligheten att välja nivå av gameplay kan 
mycket väl vara vad som leder till starkast slutprodukt. Dock behöver man inte vara 
rädd för att göra spel med mer avancerade gameplaymoment då de för vissa 
användare är mer motiverande och därmed mer effektiva.    

   

6.3 Framtida arbete 
Spel som Spikeball Dash kan visa sig mer effektiva om användare fick uppgiften att 
lära sig kanji över en längre tidsperiod. Antag att testpersoner skulle få i uppgift att 
lära sig säg, 200 kanji över en eller två veckors tid, men fritt fick distribuera hur 
mycket tid de spenderade i spelen. Då kan de extra utmaningarna i Spikeball Dash ge 
tydligare effekt då testpersonen kan känna sig utmanad av spelet även efter att ha 
spelat det en längre tid. Om detta vore fallet skulle denna motivationsökning kunna 
visa på en tydligare effekt på inlärningen, just på grund av att testpersonen spenderar 
mer tid i spelet. För att testa detta skulle ett nytt experiment behöva utföras. 

Test skulle också kunna utföras på samma spel för att se om något av dem leder till 
bättre inlärning över tid. Säg att testpersonerna får utföra glostestet igen efter att en 
vecka passerat. Jag tror dock inte några markanta skillnader skulle komma ur detta 
eftersom spelen verkar vara lika bra på att lära ut kanji i nuläget.   

En annan faktor som det skulle gå att titta närmre på är huruvida det finns någon gräns 
för när mer gameplaymoment allvarligt börjar störa inlärningen. Det skulle gå att 
lägga in fiender och andra hinder i Spikeball Dash som spelaren skulle behöva 
undvika. Om man fortsätter att lägga in fler och fler moment så borde de i slutändan 
börja ge en allvarlig negativ inverkan på inlärning. Genom att göra detta kan man 
närmare få ett grepp om hur balans mellan gameplay och inlärning fungerar i serious 
games. 

Till sist skulle det även vara intressant att se hur inlärning med spelen mäter sig mot 
normala studieformer för japanska. Då ett test med fokus på Bokspelet i kombination 
med de övriga tre spelen mot vanligt boklärande. Eftersom just lärandet av kanji även 
i normala studieformer handlar så mycket om repetition tror jag spelen kan ha en klar 
fördel just på grund av motivationsfaktorn. 
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Bilaga 1 Testguide 
1) Starta spelet Kobayashi Associations. Använd piltangenterna 
för att välja class, du börjar på class 1, tryck ENTER för att gå 
vidare. 
2) När du är klar med classen så tryck Esc för att gå ut ur spelet.  
3) Starta upp ditt andra spel (kanji Quiz, Corridor Dash eller 
Spikeball Dash) och välja samma class du precis gjort i 
Kobayashi Associations. 
4) Gå fram och tillbaks mellan spelen tills du gått igenom alla 
10 Classes. Efter detta får du spendera så lång tid du vill på att 
repetera olika classes 
5) När du känner dig färdig så gå över till frågeformuläret och 
fyll i allt utom sista frågan. Minimera dokumentet. 
6) Därefter startar du upp Glostestet och går igenom det. 
Använd ditt testnummer som namn, 
7) Öppna mapparna för de spel du inte testat och spela igenom 
en class i dem. 
8) Fyll i sista frågan i frågeformuläret. Spara därefter 
dokumentet med ditt testnummer som titel. 
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Bilaga 2 Frågeformulär 
 

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 lektion efter att du klarat den? I så fall hur ofta och 
hur många gånger? 
 

21. Övriga åsikter: 

 

Gör Glostestet! 

 

Sista frågan: 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: 

 

 

 
 

 

 

Gör Glostestet! 
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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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Bilaga 3 ANOVA-analys 
M1 kanji Quiz, M2 Corridor Dash, M3 Spikeball Dash 
One-Way ANOVA for 3 Samples 
Mon May 10 2010 09:33:44 GMT+0200 

 
Values Entered 

Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5 

45 
43 
50 
45 
44 
50 
50 
49 
49 
36 
42 

50 
49 
40 
48 
35 
44 
23 
33 
29 
40 
42 
29 

36 
44 
49 
40 
48 
43 
50 
46 
45 
48 
40 
48 

--- --- 

 
Data Summary 

Samples  

1 2 3 4 5 Total 

N  11 12 12   35 

- X  503 462 537   1502 

-Mean  45.7273 38.5 44.75   42.9143 

- X2  23197 18630 24235   66062 

Variance  19.6182 76.6364 18.5682   47.1983 

Std.Dev.  4.4292 8.7542 4.3091   6.8701 

Std.Err.  1.3355 2.5271 1.2439   1.1613 

 
ANOVA Summary 

Source SS df MS F P 

Treatment 
[between groups] 

361.311 2 180.6555 4.65 0.016873 

Error 1243.4318 32 38.8572   

Ss/Bl      
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Total 1604.7429 34    

Ss/Bl = Subjects or Blocks depending on the design. 
Applicable only to correlated-samples ANOVA. 

 
Tukey HSD Test 

HSD[.05]=6.36; HSD[.01]=8.1 
M1 vs M2 P<.05 
M1 vs M3 nonsignificant 
M2 vs M3 nonsignificant 

M1 = mean of Sample 1 
M2 = mean of Sample 2 
and so forth. 

 
HSD = the absolute [unsigned] 
difference between any two 
sample means required for 
significance at the designated 
level. HSD[.05] for the .05 level; 
HSD[.01] for the .01 level. 
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