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Sammanfattning 

För en speldesigner är det viktigt att ha kunskaper om hur människan fungerar. Det är av 

yttersta vikt vid skapande av spel att kontrollen fungerar som ett hjälpmedel för spelaren då 

det är verktyget för att kommunicera med spelet. 

Det här arbetet berör området att med hjälp av två småspel undersöka hur en person utan 

erfarenhet av Playstation kan lära sig att använda en spelkontroll utan att känna sig osäker 

på vilken knapp som ska tryckas ned eller vart på kontrollen rätt knapp sitter. Som underlag 

för den här undersökningen används teorier om automatiserade kognitiva processer vilket 

innebär att målet med undersökningen var att få försökspersonerna att komma till en punkt 

där knapptryckningarna sker per automatik. Spelaren skulle på så sätt eliminera de moment 

där han/hon måste tänka eller lokalisera för att genomföra rätt knapptryckning. 

Undersökningen visade tydliga tendenser om att träning ger bättre reaktionstider vilket visar 

på förbättrad kunskap om spelkontrollen, som är en Playstation 3 Dualshock 3-kontroll. Dock 

gick det ej att konkret visa att någon av försökspersonerna hade gjort knapptryckningarna till 

en automatiserad kognitiv process. 

Undersökningen visar också att flera andra områden bör tillämpas för att få en mer tydlig 

bild av hur en person kan lära sig använda en spelkontroll. Bland annat kan motorik med 

händerna vara något att undersöka mer om samt att det hade varit positivt att göra 

undersökningen i kommersiella spel. Den här undersökningen som genomförts hade även 

blivit mer givande om den gjorts i en större omfattning, men visar i alla fall på tendenser om 

en positiv inlärningskurva. 

Nyckelord: spelkontroll, automatiserad kognitiv process, speldesign, inlärning 
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1 Bakgrund 
När en person spelar ett TV-spel eller ett datorspel så pågår och en stor mängd processer i 

personens hjärna. Det kan exempelvis vara visuell perception som att tolka det som händer 

på skärmen och det kan vara kognitiv perception där personen försöker förstå budskapet i 

storyn som förmedlas. Medvetet tar personen åt sig information av sinnesintryck från spelet 

och tänker hela tiden på vad han eller hon måste göra för att ta sig från punkt A till punkt B 

för att följa spelets händelseförlopp. Trots att personen känner sig fullt medveten om vad 

som genomförs på spelskärmen så pågår det även omedvetna processer som spelaren inte 

direkt kan kontrollera. En form av omedvetna processer är automatiserade kognitiva 

processer. Dessa automatiserade processer har som funktion att utföra diverse 

sensomotoriska (= funktion för både motorik och känsla) uppgifter, som genomförs snabbt 

och obesvärat för hjärnan (Palmeri, 2003). 

En inblick i området automatiserade kognitiva processer är viktigt för en speldesigner att 

besitta. När ett spel utformas är det en stor fördel om det finns kunskaper om människans 

funktioner, framförallt om sådana funktioner som människan inte kan kontrollera själv. Utan 

kunskap inom området finns det risker för att spelet som utvecklas inte anpassas för 

människans förmågor vilket kan försämra den totala spelupplevelsen. 

Idag är det primära interaktionsverktyget för en spelare till ett tv-spel en spelhandkontroll 

och det är den som kommunicerar det spelaren vill göra på skärmen till konsolen och spelet. 

Det är därför väldigt viktigt att en speldesigner utvecklar spelkontrollen så att den blir ett 

hjälpmedel för spelaren snarare än ett hinder. 

1.1 Automatiserade kognitiva processer i teorin 
Automatiserade kognitiva processer är något som utförs per automatik. Dessa processer 

genomförs hela tiden av en människa och ofta helt utan att vi tänker på dem. Ett tydligt 

exempel är något så simpelt som att gå. När en person går så behöver denne inte genomföra 

en process där personen tänker att ”nu måste jag lyfta höger ben, föra det framåt, sätta ner 

höger fot, lyfta vänster ben osv.” utan den här processen sker automatiskt och personen 

behöver bara komma på att denne vill börja gå. Därmed har processen att gå har blivit 

inprogrammerat som en mekanik i hjärnan. Automatiserade kognitiva processer är 

motsatsen till kontrollerade kognitiva processer där den stora skillnaden är att 

automatiserade kognitiva processer är något som sker obligatoriskt, utan någon medveten 

intention att genomföra en uppgift medan kontrollerade kognitiva processer är något som 

sker med en medveten intention att genomföra en uppgift (Palmeri, 2003). 

En automatiserad kognitiv process består av flertalet faktorer som både är väsentliga och 

karaktäristiska. Det är nödvändigt att en automatiserad kognitiv process är stimulus-driven 

och inte genomförs medvetet av människan. Den är ofta stereotyp, och en automatiserad 

kognitiv process varierar sig sällan i funktion samt att den inte behöver någon medveten 

kontroll för att genomföras. En automatiserad kognitiv process kräver ingen eller väldigt lite 
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ansträngning. Den genomförs snabbt och omedvetet utan behov av uppmärksamhet 

(Palmeri, 2003). 

Automatiserade kognitiva processer skapas av erfarenhet och träning. Genom att upprepa 

ett moment flertalet gånger så utvecklas en så kallad konsekvent mappning mellan stimuli 

(input) och respons (output). Den här konsekventa mappningen (i färdigutvecklat stadie) gör 

att när uppgiftens stimuli dyker upp kommer den även att aktivera den respons som är 

intränad i mappningen och genomföra uppgiften per automatik. Det varierar dock i 

svårighetsgrad vid inlärningen av automatiserade processer beroende på komplexiteten som 

skapas i mappningen av uppgiften. En väldigt komplicerad uppgift kan anses nästan omöjlig 

att öva in som automatiserad kognitiv process då den kräver mycket mer tid för att 

utvecklas. Om mappningen inte heller är konsekvent utan varierad, det vill säga om 

uppgiften man genomför leder till olika utgångar vid inövningen så kommer mappningen och 

den automatiserade kognitiva processen inte att utvecklas (Keil & Wilson, 1999).  

 

1.2 Automatiserade kognitiva processer i praktiken 
För att uppnå en automatiserad kognitiv process krävs träning. Det finns som tidigare nämnt 

ett par naturliga undantag som hjärnan utvecklat i specialsyfte för att kroppen ska fungera 

rent mekaniskt, men i övrigt måste personen själv ha genomfört uppgiften medvetet och 

repeterat uppgiften ett hundratal gånger innan hjärnan lär sig att uppgiften kan genomföras 

per automatik (Palmeri, 2003). 

Ett tydligt exempel på hur en person övar in en automatisk kognitiv process som går att 

relatera för vuxna är förmågan att använda en manuell växel i en bil. I början av inlärandet 

av körning kommer personen att behöva tänka ”nu måste jag växla” och sen tittar personen 

ner på växelspaken och försöker sätta den i rätt läge, samtidigt som rätt pedal måste 

trampas ner. Efter hand som personen genomför växlandet ett antal gånger kommer flera av 

dessa delar att bli automatiserade. Personen kanske fortfarande måste tänka ”nu måste jag 

växla” men har lärt sig var växelspaken sitter och behöver inte titta på den för att genomföra 

växlingen. Efter ytterligare erfarenhet kommer personen att komma till en punkt då denne 

känner när en viss växel ska läggas i och kommer då inte behöva tänka att ”nu måste jag 

växla”. När personen har kommit till den punkt där denne inte längre måste genomföra en 

kontrollerad (medveten) process för att byta växel så anses det ha blivit en automatiserad 

kognitiv process (Groeger, 2000). 

1.3 Automatiserade kognitiva processer för användandet av spelkontroll 
En fysisk spelkontroll är idag det främsta verktyg som används för spelaren att interagera 

med det spel som spelas. En Playstation 3 Dualshock 3-kontroll består av 16 knappar samt 

två analoga styrspakar, dessutom har den en sexaxlad rörelsesensor som gör att man kan 

interagera med spelet enbart genom att vrida på spelkontrollen. Varje knapp har även ett 

namn eller en symbol som gör att spelet kan interagera med spelaren genom att hänvisa rätt 
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namn/symbol för att spelaren ska kunna genomföra en viss uppgift. Att lära sig den här 

Playstation 3-kontrollen kräver träning, det är inget som man naturligt är född med. 

Figur 1: Playstation 3 Dualshock 3 spelkontroll (Evan-Amos, 2010) 

Att bemästra en spelkontroll så att den blir till en automatiserad kognitiv process är inte 

nödvändigt för att en vanlig spelare ska kunna spela ett TV-spel, men när en person spelar 

skicklighetsbaserade spel där spelaren antingen tävlar mot andra spelare, highscore-listor 

eller mot datorn kan det vara en stor fördel att slippa lägga fokus på hur kontrollen fungerar. 

I de lägena är det bättre att låta hjärnan lägga mer fokus på det som händer på skärmen i 

spelet eller logiska tankegångar, beroende på vilken typ av spel man spelar. Genom att lära 

sig spelkontrollen och göra användandet av den till en automatiserad kognitiv process ger 

spelaren sig själv mer möjligheter att lägga kraft på att bemästra de utmaningar spelet 

erbjuder (Gentile & Gentile, 2005).  
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2 Problemformulering  
En av en speldesigners stora fällor är att glömma bort att alla människor i världen inte har 

hållit i en spelkontroll och spelat ett spel på en konsol. Det är möjligt att målgruppen för 

spelet som skapas är vana spelare, men om ett företag eller en spelutvecklare utvecklar ett 

spel som ska vara spelbart av alla är det nödvändigt att uppfylla både nya såväl som erfarna 

spelares behov. 

En erfaren spelare vet hur en handkontroll fungerar, vart knapparna sitter och vilken känsla 

han eller hon har av att hålla i den. För en helt ny spelare som aldrig har hållit i en 

spelkontroll förut är det en helt ny upplevelse och det tar tid att lära sig att använda 

kontrollen på ett effektivt och behagligt sätt. 

När en erfaren spelare spelar exempelvis ett krigsspel och stöter på en fiende så går 

processen från när spelaren ser fienden till spelaren skjuter gå fortare än för en helt ny 

spelare. Hur kan det här komma sig? 

Målet med det här arbetet har varit att undersöka hur lång tid det tar att göra 

knapptryckningarna på en PS3 Dualshock 3-spelkontroll till en automatiserad kognitiv 

process. Teorin utgår från följande mall: 

 

Moment vid genomförande av knapptryckning 

Erfaren spelare: 

(Knapptryckning är en utvecklad 

automatiserad kognitiv process) 

Ny spelare: 

(Knapptryckning är inte en utvecklad 

automatiserad kognitiv process) 

- Notera uppgift - Notera uppgift 

- Trycka rätt knapp - Tänka: genomföra uppgift 

 - Tänka: tryck rätt knapp 

 - Lokalisera rätt knapp 

 - Trycka rätt knapp 

Moment: 2 Moment: 5 

 

Ser man till den erfarna spelaren som har en utvecklad automatiserad kognitiv process så 

sker en knapptryckning genom två moment: att notera en uppgift som ger spelaren en 

anledning till att trycka på en knapp och därefter att trycka på knappen som utför uppgiften. 

Eftersom det inte ingår någon medveten tankekraft att genomföra en knapptryckning, utan 
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den genomförs per automatik när spelaren har noterat uppgiften som ska göras så är det en 

automatiserad kognitiv process. 

Ser vi till den nya spelaren finns det hela fem moment som denne måste genomföra. Först 

kommer den nya spelaren (precis som den erfarne) att notera en uppgift som syftar till att 

genomföra en knapptryckning. Därefter kommer den nya spelaren att behöva genomföra en 

process där denne tänker att uppgiften måste genomföras. Exempelvis spelar den nye 

spelaren ett krigsspel och kommer till ett läge där en fiende måste skjutas. Efter att spelaren 

har noterat fienden måste denne också komma på att fienden måste skjutas, till skillnad från 

den erfarne som per automatik vet att fiende = skjut. När den nye spelaren har kommit på 

att denne måste skjuta fienden så måste spelaren också komma på vilken knapp det är man 

skjuter med. I sin tur, när spelaren har kommit på vilken knapp den skjuter med måste 

knappen även lokaliseras på spelkontrollen. När rätt knapp har lokaliserats så kommer den 

nya spelaren att trycka på rätt knapp och genomföra knapptryckningen.  

Arbetet har på så sätt syftat till att ta reda på hur lång tid det tar för en ny spelare att bli av 

med de två tankemomenten samt lokaliseringsmomentet som presenteras i mallen och på 

så sätt få samma egenskaper som en erfaren spelare vid knapptryckningar på en PS3 

Dualshock 3 spelkontroll. 

I arbetet förekommer även tre försökspersoner som vid sin fritid sysselsätter sig med skytte. 

Här har det varit intressant att se på hur dessa personer lärt sig använda kontrollen i 

förhållande till övriga deltagare för att se om deras hobby ger dem några fördelar. Det har på 

så sett varit intressant att se om deras användning av avtryckarfingret kunnat underlätta för 

användandet av samma finger med en Playstation 3 Dualshock 3-handkontroll. 

Det finns även en anledning till att den nya spelaren kallas för ny och inte oerfaren. En 

oerfaren spelare kan anses ha viss erfarenhet, vilket i det här fallet kunde ha inneburit att en 

oerfaren spelare hade liten tidigare erfarenhet av knapptryckningar på en Playstation 3 

Dualshock 3-handkontroll. Detta hade kunnat påverka momenten som finns i mallen då den 

oerfarna spelaren redan hade haft påbörjat avverkningen av tankemomenten och 

lokaliseringsmomentet och på så sätt redan bearbetat vägen till att göra knapptryckningen 

till en automatiserad kognitiv process. 
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3 Metod 

3.1 Little Big Planet 2 
“Little Big Planet 2” är ett pussel plattformsspel för Playstation 3 och är utvecklat av 

företaget Media Molecule. Det är en uppföljare till spelet Little Big Planet och franchisen 

anses vara ett av Sony Playstations viktigaste på spelmarknaden då den är exklusiv för 

företaget (IGN, 2008). Little Big Planet 2 är ett unikt spel som ger spelaren möjlighet att själv 

förändra och skapa egna världar. 

Spelet Little Big Planet 2 är indelat i fyra delar. Först och främst finns det ett kampanjläge 

där man kan spela upp till fyra spelare, både offline och online genom Playstation Network. I 

det här spelläget drivs man genom en story där man som Sackboy (spelets huvudkaraktär) 

måste rädda LittleBigPlanet (spelvärlden) från en inter-dimensionell 1800-watts 

dammsugare som suger upp planetens invånare. Till sin hjälp har Sackboy en hemlig 

organisation som kallar sig för “The Alliance”. Under spelets gång samlar Sackboy på sig nya 

kostymer, stickers, klistermärken dekorationer som spelaren kan använda sig av under 

resans gång både för att vara estetisk i spelvärlden och måla den själv men även för att låsa 

upp hemligheter i spelvärlden. 

Den andra delen är communityn LBP.me. En community är en samlingsplats där användare 

kan dela sitt intresse, i det här fallet allt som berör Little Big Planet franchisen. På lbp.me, 

som går att komma åt både via spelet och på Internet (LBP.me, 2010), kan spelarna testa 

andras kreationer och därefter sätta betyg och kommentera dem. 

Därpå finns det även en onlinebutik som är kopplad till Playstation Store. Playstation Store är 

en onlinebutik som går att komma åt genom att logga in på Playstation Network genom 

antingen en Playstation 3 konsol eller ett PSP (en portabel konsol från Sony Computer 

Entertainment). Alternativ går det att logga in genom att använda sig av Sonys 

multimediaverktyg Media Go. I Little Big Planet 2:s onlinebutik går det att köpa 

nerladdningsbart material som utökar upplevelsen. Främst så består utbudet av nya 

kostymer och klistermärken som spelaren kan använda sig av både i spelvärlden och vid sitt 

skapande. 

3.2 Little Big Planet 2 som verktyg 
Den fjärde och sista delen som använts som verktyg för genomförandet av den här 

undersökningen är Little Big Planet 2:s skaparläge. Grundläggande fungerar skaparläget på 

så sätt att spelaren med hjälp av de material som låsts upp i storyläget får ett enormt utbud 

av möjligheter för att skapa egna spel, filmer och även musik. Verken som skapas kan sedan 

publiceras på communityn LBP.me där andra kan spela/se/lyssna på verken som skapats. 

Med hjälp av ett verktyg som kallas för “Popit” där spelaren enkelt kan navigera och placera 

ut statiska såväl som interaktiva objekt (som spelaren själv kan kontrollera beteendet för) i 

världen så krävs det i grunden inga större tekniska kunskaper för att skapa ett eget verk 

(LBP.me, 2010). 
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De verktyg som skaparläget erbjuder förutom ”Popit” är en filmkamera som ger möjlighet 

att skapa filmsekvenser, en såkallad ”musicequencer” som ger möjlighet att komponera 

egen musik, ett verktyg som ger möjlighet att göra objekt interagerbara, objekt som är både 

statiska och interaktiva och editorn erbjuder möjligheten att skapa NPC:er (Non-player 

characters) som spelaren kan programmera med enkla metoder. Det går att skapa spel i 

både två- och tredimensionella världar och som tidigare nämnt finns det en enorm mängd 

material som ger möjlighet att skapa spel i en mängd olika genrer (LBP.me, 2010).   

3.3 Metodtriangulering och metod för insamling av data 
Enligt Halvorsen (1992) kan en metodtriangulering vara nödvändig vid vissa typer av 

insamling av data. För att få en djupare insyn vid försökspersonernas utveckling av 

automatiserade kognitiva processer har det varit nödvändigt att komplettera insamling av 

kvantitativ data med kvalitativ data genom observation. 

3.3.1 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa delen av undersökningen bestod dels av en inledande enkät som ger en klar 

bild av försökspersonens mentala och fysiska tillstånd då undersökningen genomförs. Detta 

för att få reda på om det fanns några faktorer som kunde påverka resultatet av 

undersökningen. Exempel på mentala och fysiska tillstånd är trötthet, 

koncentrationsproblem, problem i leder eller andra sjukdomar eller skador. Det var även 

nödvändigt att notera försökspersonernas tidigare erfarenheter av andra spel på andra 

plattformar än de som använt sig av Sony Playstations Dualshock-kontroller då deras tidigare 

erfarenheter av andra typer av kontroller möjligtvis kunde påverkat resultatet. Eftersom 

spelkontroller används med händerna har även frågor ställts om tidigare erfarenheter av 

andra aktiviteter i form av hobbys där man i sin tur kunde se om händer och fingrar använts 

och detta har sedan jämfört det med övrig data. 

Under genomförandet av undersökningen samlades kvantitativ data som visade på hur lång 

tid det tog mellan knapptryckningar. Då dessa data är kvantifierbara och är mätbara så faller 

de under kvantitativ data (Bryman, 2011). Tiden som mättes mellan knapptryckningarna har 

kombinerats med den icke-deltagande observationen. En automatiserad kognitiv process 

fungerar på så sätt att den uppgift personen genomför ska ske automatiskt (Palmeri, 2003) 

och på så sätt borde utvecklas under spelets gång och identiska spelsituationer ska ge 

förbättrade, det vill säga lägre tider ju mer erfarenhet försökspersonen får. Anledningen till 

att den här kvantitativa data har jämförts med den icke-deltagande observationen är för att 

säkerhetsställa att tiden som mättes reflekterar utvecklingen av den automatiserade 

kognitiva processen och att inte försökspersonens tider har påverkats av yttre 

omständigheter som stört honom eller henne (exempelvis nysningar och eventuella 

distraktioner i omgivningen). 

3.3.2 Kvalitativ metod 
Då undersökningen genomförts i form av laboratorieundersökning har observationen som 

genomförts varit öppen. Observationerna har även genomförts i två separata omgångar. 
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Första stadiet där observation var nödvändigt var vid det stadiet när försökspersonen 

utvecklat den del av automatiserade kognitiva processer som gör att han eller hon inte 

längre behöver titta på spelkontrollen för att veta vilken knapp som ska tryckas. En öppen, 

indirekt, strukturerad och icke-deltagande observation har gett möjlighet att samla in data 

för ändamålet. Med den här formen av observation innebar det att försökspersonen var 

medveten om att denne är med i en undersökning, var omedveten om vad målet med 

undersökningen var, att målet med undersökningen var förutbestämt och att observatören 

ej deltog i någon roll under själva observationen (Halvorsen, 1992). 

Det andra stadiet var en aktivt deltagande observation vilket innebar att observatören 

spelade en roll under den här delen av undersökningen. En grupp på sex personer som gjort 

ett arbete om motorik i en lärgrupp skriver “Om man vill kontrollera att grundrörelser är 

automatiserade låter man barnet göra rörelsen samtidigt som man ställer en för barnet 

lagom svår fråga. Barnet ska då klara av att svara utan att upprepa frågan högt och utan att 

ändra rörelse eller stanna upp för att tänka. Automatiseringen av bestämda rörelser är det 

samma som koordination” (Lund m.fl., 2011, s. 4). Då detta stämmer överens om teorierna 

att automatiserade kognitiva processer är ett verktyg som skapar möjlighet att genomföra 

simultana uppgifter (Palmeri, 2003) så kunde denna metod tillämpas för att kontrollera 

slutfasen av utvecklingen av automatiserade kognitiva processer. Genom att ha fört ett 

enkelt samtal med försökspersonen under den deltagande observationen i slutet av 

undersökningen kunde detta stödja data i bevis om att försökspersonen hade utvecklat 

knapptryckningarna till en automatiserad kognitiv process eller att den automatiserade 

kognitiva processen ej ännu var utvecklad. Genom att ha fört en naturlig konversation med 

den person som visat små tecken på automatiserade kognitiva processer som är av en grad 

så den inte blir distraherande leder detta till att resultatet av insamlat data blivit mer 

trovärdigt (Fangen, 2005). Likt föregående observationsmetod har även denna varit öppen, 

indirekt och strukturerad men i det här fallet deltagande. 

3.4 Verktyg för insamling av data 
Det verktyg som framställts för undersökningen har skapats i Little Big Planet 2:s skaparläge. 

Valet av detta verktyg var för att utan större tekniska hinder kunna genomföra 

undersökningen med en TV-spelskontroll vilket i det här fallet var en Playstation 3 Dualshock 

3-kontroll då Little Big Planet-franchisen är exklusiv för Sony Playstation 

(LittleBigPlanet.com, 2008). Anledningen till att undersökningen genomförts med en 

spelhandkontroll istället för ett tangentbord var för att de flesta dagligen använder 

tangentbord vilket skulle gjort det svårt att hitta personer för urvalsgruppen. 

Två småspel har skapats med en tydlig struktur och lättförståeligt förlopp. På så sätt känns 

spelet mer flytande och undviker känslan att framstå som ett rent experiment, utan känns 

istället som en normal spelmiljö på skärmen. I sin tur har spelet inletts med en introduktion i 

pappersformat där försökspersonen fick lära sig vilka knappar som gör vad samt lite 

bakgrundsinformation om vad spelet handlar om. Valet av pappersform var för att eliminera 
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risken att försökspersonen skapade erfarenhet av kontrollen innan det praktiska momentet 

av undersökningen påbörjats. Det viktigaste i spelprogressionen var att försökspersonen fått 

göra sammanlagt ett hundratal olika knapptryckningar. En del av dessa knapptryckningar har 

mätts i tre olika intervaller (en i början av spelet, en i mitten och en i slutet) och har i sin tur 

(som nämnt i kapitlet om kvantitativ metod) sparats som data i form av tid. De 

knapptryckningar som har mätts var identiska under hela spelets förlopp och förekom från 

början av spelsessionen till slutet av spelsessionen. Speltiden var ca 20-25 minuter och har 

designats för att ha ett fokus på användandet av spelkontrollens knappar. Spelet håller en 

jämn nivå i användandet av spelkontrollen då mer avancerade 

knapptryckningskombinationer skulle ha blivit för avancerade och även tar andra kognitiva 

förmågor i beaktande som var utanför problemformuleringens ramar i den här 

undersökningen. 

3.5 Urvalsgrupp för undersökning 
För att genomföra undersökningen behövdes en viss urvalsgrupp av personer som passade 

in för att mäta inlärningen och utvecklingen av automatiserade kognitiva processer för en 

Playstation 3 Dualshock 3-kontroll. Det var viktigt att försökspersonerna inte tidigare hade 

använt sig av en Playstation 3 Dualshock 3-kontroll då det skulle inneburit att de redan hade 

en erfarenhet av spelkontrollen. Det var även viktigt att försökspersonerna inte hade några 

sjukdomar eller nedsatta förmågor som gör mätningen problematisk. 

Samtliga försökspersoner var mellan 27 och 44 år gamla och arbetade på ett bibliotek. Deras 

ålder gör att de ligger på samma utvecklade stadium av hjärnans utveckling vilket gör att 

resultatet som tagits fram går att jämföras mellan de olika försökspersonerna på ett likvärdig 

sätt. 
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4 Genomförande 

4.1 Tidig progression 

4.1.1 Utgångspunkter för design 
Vid utvecklandet av verktyget som använts i undersökningen var det viktigt att ha det som 

skulle mätas som utgångspunkt för designen. Under idéstadiet så var det även viktigt att ha 

förståelse för att försökspersonerna aldrig tidigare använt en Playstation 3-kontroll, vilket 

även ökade sannolikheten att försökspersonerna inte heller var aktiva spelare på andra 

plattformar. En viktig grundregel för en spelutvecklare att förstå är att utvecklaren aldrig bör 

se sig själv som den typiska spelaren då det kan leda till att spelet skapas efter utvecklarens 

egna kunskaper och intresse vilket inte nödvändigtvis återspeglar kundens (Adams & 

Rollings, 2006). Det var på så sätt lämpligt att skapa ett spel med låg svårighetsgrad men 

som fortfarande gav möjligheter till utmaning så att det passade nybörjare men även ger 

möjlighet för utveckling. 

Ett annat kriterium var att det skulle finnas minst hundra knapptryckningar som var 

kvalitativa då det krävs många repetitioner av en uppgift för att den ska bli en automatiserad 

kognitiv process (Palmeri, 2003).  För att skapa kvalitativa knapptryckningar var det viktigt 

att utforma en knapptryckning så att den alltid hade ett tydligt syfte, försökspersonen skulle 

veta vilken knapp som behövde tryckas och skulle inte heller behöva göra avancerade 

kombinationer där flera knappar skulle tryckas ned under en och samma gång eller i ett visst 

format mönster. Då målet var att försökspersonerna under en väldigt intensiv period skulle 

utveckla en automatiserad kognitiv process för knapptryckningar på en Playstation 3 

Dualshock 3-kontroll var det viktigt att knapptryckningarna trots kravet på kvalitet 

genomfördes med väldigt korta mellanrum för att tillräckligt många skulle hinnas med att 

göra under undersökningen för att få en bra mängd data. 

Det största problemet som uppstod vid det här stadiet var hur de analoga styrspakarna 

skulle introduceras i verktyget. Eftersom även dessa är en del av spelkontrollen var det 

nödvändigt att de även fanns med som en faktor i undersökningen. Då de två analoga 

styrspakarna går att rikta 360 grader blev det oerhört komplext att försöka mäta enbart 

dessa och skulle det väl ha hittats en lösning skulle detta skapat en oändlig mängd data, i 

princip ett värde för varje gradförändring som sker. Den lösning som togs fram var att skapa 

villkor mellan spakarna och knapparna. På så sätt blev försökspersonen tvungen att rikta en 

styrspak åt ett håll för att en av knapparna skulle fungera. Det var dock viktigt att hålla detta 

regelbundet och enbart göra detta villkoret mellan en styrspak och en knapp. En för 

komplicerad kontroll kan för nya spelare (i det här fallet försökspersonerna) innebära ett 

hinder och sänka intressenivån (Salen & Zimmerman, 2004). Ett försämrat intresse kunde 

lett till att koncentrationsnivån sänkts vilket inte skulle varit optimalt för undersökningen. 
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4.1.2 Verktyget som skulle skapas 
För att skapa det verktyg som lever upp till kraven i kapitel 4.1.1 var det nödvändigt att hitta 

en idé för ett spel som skulle bli väldigt tydlig och lättförstådd för försökspersonerna. En 

relativt farlig idé som funnits då spelet gjorts för en undersökning är att det primära med 

spelet var att leva upp till att få fram den data som behövs, inte att det är roligt att spela 

vilket bryter mot Jesse Schells (2008) princip om vikten av att spels primära mål är att ge 

spelaren underhållning. Det mål som arbetades efter var att skapa ett slätstruket spel (en 

grund) och sedan arbeta iterativt för att implementera mer attraktiva moment. Denna 

metod var vald för att säkerställa att det nödvändiga kom med i verktyget för 

undersökningen. 

För att göra inlärningen mer framhävande bestämdes att två kortare spel skulle framställas 

istället för ett långt. Genom att skapa två spel vars speltid var ca fem minuter framkom flera 

fördelar. Dels så blev det lättare att skapa två fokusområden, ett som lade mer fokus på att 

använda knapparna på kontrollen och ett som lade mer fokus på användandet av de analoga 

styrspakarna. Den här idén utvecklade även den metod som kom att användas vid 

undersökningen, genom att ha två spel à fem minuter så gick det att spela i två omgångar 

istället för en. På så sätt kunde de två spelen spelas genom, därefter skedde en paus där 

försökspersonen fick vila från undersökningen i två dygn och därefter spela än en gång för 

att se hur utvecklingen av automatiserade kognitiva processer för användandet av 

spelkontrollen fortskridit. På så sätt gick det att få fram data i ungefär samma mängd som 

tidigare önskats men som blev lättare att jämföra och analysera sett till varje enskild 

försöksperson. 

Instruktionerna för hur spelen skulle spelas  presenterades i pappersform för 

försökspersonerna. Anledningen till att det inte fanns en instruktionsvideo eller någon form 

av demonstration på skärmen var för att uppmuntra att försökspersonen inte hade någon 

erfarenhet av Playstation 3 Dualshock 3-kontrollen. Skulle försökspersonen fått sitta och 

testa innan själva spelomgången börjat så skulle försökspersonen både i teorin och praktiken 

ha erfarenhet vilket inte eftersträvades, även en visualisering på skärmen skulle kunna gjort 

att försökspersonen byggt upp indirekt erfarenhet av kontrollen. Genom att ha låtit 

försökspersonen läsa instruktioner på papper istället så kunde denne enbart bygga upp en 

mental bild om vad som skulle ske i spelet. Den här mentala bilden blev inte representativ 

fullt ut då den lagrade informationen från texten inte kunde representera en fullständig 

verklighet (Kosslyn, 1994). Det fanns fortfarande information om hur kontrollen och spelet 

skulle fungera men inte tillräcklig information för att försökspersonens erfarenhet av själva 

spelkontrollen kunde räknas som ett problem i undersökningen. 

4.2 Falling buttons 

4.2.1 Presentation av Falling buttons 
Det första spelet som skapades kallas för “Falling buttons”. Precis som namnet antyder så 

kan spelet kort förklaras som att det faller ner knappar med symboler för de olika 
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Playstation 3 Dualshock 3-knapparna och försökspersonen måste trycka på rätt knapp för att 

få poäng och få fram en ny knapp. 

Valet att skapa detta spel låg i att försökspersonen metodiskt skulle få arbeta sig genom att 

använda de olika knapparna R1, R2, L1, L2, X, cirkel, fyrkant och triangel. Den enda tidsgräns 

som fanns implementerat var de fem minuter som spelomgången varade, det fanns således 

ingen tidsgräns för hur lång tid försökspersonen hade för att trycka på korrekt knapp. För 

varje korrekt knapptryckning fick försökspersonen 10 poäng. 

4.2.2 Konstruktion och utveckling av Falling buttons 
“Falling buttons” bestod i princip av två primära verktyg, en slumpgenerator och en 

objektsgenerator. Slumpgeneratorn aktiverades genom att försökspersonen tryckte på en av 

knapparna på spelkontrollen. Slumpgeneratorn slumpade mellan åtta olika sekvenser, en 

sekvens för varje knapp. I varje sekvens fanns en objektsgenerator som skapade ett knapp-

objekt som föll ned på skärmen. När försökspersonen tryckte på korrekt knapp förstördes 

knapp-objektet, poäng tilldelades och slumpgeneratorn aktiverades på nytt och ett nytt 

knapp-objekt kunde skapas. Valet av att knapparna som skulle tryckas ned representerades 

av sig själva var delvis för att det skulle bli enkelt att känna igen knappen, men även för att 

följa en multimodal princip (Gee, 2007). Principen innebär att eftersom försökspersonen 

skapar igenkänning mellan knapparna på skärmen och knapparna på kontrollen, så skulle det 

understödja försökspersonerna i inlärningen om vart knapparna på kontrollen sitter. 

 

Figur 2: Del av slumpgeneratorn för “Falling buttons” 

Skapandet av “Falling buttons” var relativt smärtfritt. Det fanns två buggar som berodde på 

att slumpgeneratorn inte alltid visste när en ny slumpgenerering skulle genomföras. Detta i 

sin tur kunde leda till att två objekt kunde skapas på en och samma gång, alternativ att ingen 

skapades alls. Till en början så gjorde slumpgeneratorn en paus var åttonde slump vilket 
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gjorde att inget knapp-objekt genererades vilket kunde lösas med att man tryckte på en 

knapp för att starta om slumpgeneratorn. Dessa buggarna arbetades ner och förekommer 

väldigt sällan. Under själva undersökningen genomfördes tusentals knapptryckningar och 

endast vid två tillfällen skedde den här buggen och ingen av gångerna skedde det under en 

intervallperiod så den data som framtagits är inte beroende av buggarna. Den andra buggen 

där två objekt skapades på en och samma gång brukade leda till att slumpgeneratorn la av 

helt eftersom de två objekten fastnade vid punkten där de skapades. Detta blev korrigerat så 

att den andra knappen som skapades blev osynlig, den enda skillnaden som kan märkas är 

ifall försökspersonen kommer trycka fel knapp och den osynliga knappen motsvarar 

feltryckningen så kommer försökspersonen få poäng även för den. Poängen är dock 

oväsentliga för den data som analyseras. Buggarna var skönhetsfläckar för själva 

spelupplevelsen men påverkade inte undersökningens data. 

4.2.3 Falling buttons i undersökningen 
Syftet med att mäta tiden för knapptryckningar var “Falling buttons” primära mål. Från en 

början hade en timer skapats som kunde mäta ner till tiondelar, dock så visade det sig att 

den här timern inte var precis och ganska opålitlig. Anledningen till det här var för att ett 

mått på en tiondels sekund gjorts så tog det ytterligare ungefär en och en halv hundradel till 

två hundradelar för signalen att skickas ut till timern. Istället tog jag mig till hjälp av en 

kontakt i Helsingborg som utvecklat ett verktyg som kan mäta knapptryckningar från 

spelkontroller för att få mer konsekvent och pålitlig data.  

 

Figur 3: Röd linje visar punkten där tiden kommer att starta då en knapp skapas 
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4.3 Mr. Sun 

4.3.1 Presentation av Mr. Sun 
Spelet “Mr. Sun” var ett arkadbaserat skjutarspel där försökspersonen i rollen som Mr. Sun 

skulle förhindra att rymdgubbar föll ner på hans planet genom att skjuta eldklot på dem. 

Rymdgubbarna i sig var snälla, men då det fanns en risk att de förstörde planeten om de 

landade på grund av sina kemikalier som fanns naturligt i deras kroppar så var Mr. Sun 

tvungen att skjuta ner gubbarna och rädda sin planet. 

Det här spelet hade som fokus att låta spelaren få bekanta sig med de analoga styrspakarna. 

Genom att använda den vänstra analoga styrspaken kunde försökspersonen styra och 

placera Mr. Sun i ett fördelaktigt läge för att skjuta ner rymdgubbarna. Med den högra 

analoga styrspaken kunde försökspersonen sikta sitt skjutvapen. För att säkerställa så att 

styrspakarna användes flitigt (så att försökspersonen inte enbart ställde sig på en punkt och 

tryckte på skjutknappen) så var försökspersonen tvungen att sikta mot något håll för att 

kunna skjuta. Om försökspersonen inte styrde den högra analoga styrspaken åt något håll så 

gick det inte heller att skjuta. 

För varje rymdgubbe som sköts ned fick försökspersonen 100 poäng, men för varje skott 

som avfyrades förlorade försökspersonen 10 poäng. Detta var för att uppmuntra 

försökspersonen att verkligen sikta och inte enbart skjuta iväg skott på måfå. Poängens 

utveckling håller ett bra mått på hur pass bra spelaren har siktat och ger en bra bild på hur 

väl styrspaken har blivit inlärd med komplettering av observation där användandet av 

styrspaken låg i fokus. 

4.3.2 Konstruktion och utveckling av Mr. Sun  
“Mr. Sun” var i grunden uppbyggt av två slumpgeneratorer, 30 objektgeneratorer samt en 

vapenkonstruktion (med ytterligare en objektsgenerator). 

De två slumpgeneratorerna var identiska i struktur, skillnaden var att den ena 

slumpgeneratorn först blev aktiv 2,5 minuter in i spelet. Slumpgeneratorerna var uppbyggda 

på så sätt att generatorn skickade ut signaler till tre olika förgrenare varannan sekund. 

Sannolikheten för att de olika förgrenarna skulle väljas var olika där den med störst 

sannolikhet genererade en rymdgubbe som föll långsamt, den med minst sannolikhet 

genererade en snabbare rymdgubbe och förgrenaren mittemellan genererade en 

rymdgubbe som föll i normal hastighet. Förgrenarna gick till en ny slumpgenerator som 

slumpade mellan fem olika positioner där rymdgubbarna kunde genereras. Anledningen till 

att rymdgubbarna skulle genereras från fem olika punkter var för att alla inte skulle falla från 

samma position. Känslan av den här variationen var viktig för försökspersonernas själva 

spelupplevelse. Känslan av slump i det här fallet skulle skapa mer variation vilket är en nyckel 

till en positiv spelupplevelse (Salen & Zimmerman, 2004). Enbart en rymdgubbe från varje 

generator kunde existera åt gången, på så sätt undvek man ett eventuellt massgenererande 

av rymdgubbar.  
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Figur 4: Slumpgeneratorn som genererar rymdgubbarna 

Vapenkonstruktionen var uppbyggd på så sätt att när spelet började så placerades 

karaktären osynligt i en sk. kontrollinator. Den här kontrollinatorn bestod av en robot som 

såg ut som en spelkaraktär som är utrustad med ett vapen. Siktet var ett vanligt triangulärt 

objekt bundet till den högra analoga styrspaken och på siktet fanns en objektsgenerator som 

sköt iväg eldklot när R1 trycktes in förutsatt att den högra analoga styrspaken siktade åt 

något håll samtidigt. Varje gång ett eldklot sköts iväg gjordes även ett avdrag på 10 poäng. 

Rymdgubbarna var uppbyggda så att varje gång de fick en direkt träff av en projektil så 

kunde de förstöras och 100 poäng gavs till spelaren. Här fanns det en bugg som tyvärr inte 

gick att göra något åt då jag använder editorns egna system för projektilkollision. Detta är 

precis som tidigare nämnda buggar en som inte framhäver sig mycket och som inte påverkat 

resultatet i undersökningen. För att även ha fått lite mer dynamik i rymdgubbarna 

utrustades de med taggar som gjorde att så fort de närmade sig “Mr. Sun” ville de fly och på 

så sätt röra sig mot väggarna som var gjorda av eld. Rörde de väggarna två gånger så dog 

dom. Skulle de komma i kontakt med Mr. Sun tillintetgjordes de direkt. Dock fick 

försökspersonen enbart poäng när de sköts ner för att ge själva skjutningen en mening i 

spelet. 

Under en tidigare version var Mr. Sun inte mottagbar för att stöta i väggarna av eld. Detta 

skapade flera problem, främst för att det fanns en del logik som blir inkorrekt när en 

karaktär som representerar eld inte kunde vara i kontakt med eld. Sedan fanns det ett 
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problem i när Mr. Sun själv dog. I och med att Mr. Sun egentligen var en robot blev det 

problematik att skapa en check point för honom där han kunde återskapas. Genom att då 

istället ha gjort roboten till ett eldobjekt kunde man undvika att han kunde dö med 

resultatet att det blev mer spelmässig logik.  Dessutom gav det mer möjlighet att lägga fokus 

på att få ut data än att enbart få en mängd avbrott under spelets gång för att återskapa 

karaktären. Möjligheten att inte kunna ha ihjäl sin karaktär öppnde även för nybörjarna som 

eventuellt kunde ha svårt att sikta rätt med vapnet till en början, och kunde på så sätt 

förebygga för hålla deras intresse vid liv under hela spelsessionen. 

4.3.3 Mr. Sun i undersökningen 
Målet med spelet “Mr. Sun” var att i undersökningen få fram hur väl försökspersonen 

utvecklade sin automatiserade kognitiva process för att använda styrspakarna. Då själva 

användandet av de analoga spakarna inte gick att mäta blev den data som samlats in 

baserad på observation. Det som var viktigt att se med observationen var hur säkert 

användandet av styrspakarna var för försökspersonen. Kunde sättet försökspersonen håller i 

spakarna förändras? Kunde rörelsemönstret förändras? Fick försökspersonen lättare att sikta 

ju längre in i testet man kom? “Mr. Sun” var även mer likt ett riktigt spel än vad “Falling 

buttons” är och kunde på så sätt ge en tydligare bild av hur försökspersonen reagerar i en 

mer spelnaturlig miljö.  



 

 19 

5 Analys 

5.1 Undersökningens förfarande 
Undersökningen har genomförts med tio  försökspersoner, representerat av båda könen och 

det finns vänsterhänta såväl som högerhänta deltagare med. Försökspersonerna blev 

indelade i två olika grupper där sju av dem tillhörde den grupp som genomförde testet med 

fokus på spak och de fyra standardknapparna (X, cirkel, fykant och trekant) medan de sista 

tre försökspersonerna fått genomföra testet som hade en dubbelt förekommande frekvens 

av “left and right”-knapparna (L1, L2, R1 och R2). Noterbart är att i spelet “Falling Buttons” 

mättes knapparna i tre olika intervaller, i början av en spelomgång, i mitten av en 

spelomgång och i slutet av en spelomgång. Varje intervall bestod av 25 knapptryckningar 

som blev mätta i sekunder med en tiondels precision. Spelet var format så att för den första 

gruppen förekom minst tio av varje standardknapp under de tre intervallerna samt exakt 

fem av varje “left and right”-knapp. För den andra gruppen var det format så att “left and 

right”-knapparna förekom exakt tio gånger vardera under intervallerna medan varje 

standard-knapp förekom minst fem gånger. 

Anledning till indelningen av de här grupperna var att tre av försökspersonerna hade 

pistolskytte som hobby. Bakgrundstanken var att dessa tre försökspersoner kunde ha lättare 

att använda sitt avtryckarfinger som efter Playstation 3 Dualshock 3-kontrollens ergonomi 

kommer vara placerat på antingen R1, R2 eller L1, L2 beroende på om försökspersonen är 

höger- eller vänsterhänt. 

Varje försöksperson fick först svara på ett par enkla frågor. 

 Man / Kvinna 

 Ålder 

 Höger- eller vänsterhänt? 

 Har du någon kronisk / tillfällig sjukdom i dagsläget? 

 Har du tidigare erfarenhet av TV-spel eller datorspel? 

 Har du någon hobby? 

 Kan du spela något instrument? 

 Hur pigg är du på en skala 1-5? (1= mycket trött, 5=mycket pigg) 

Därefter fick samtliga försökspersoner sätta sig ner med ett papper som gav instruktioner 

om första spelet, “Falling Buttons”. På pappret fanns även en bild på Playstation 3 Dualshock 

3-handkontrollen med anvisnings om dess knappar. Därefter fick de en kontroll i handen 

som de fick titta på under ca 15 sekunder innan spelet sattes igång. 



 

 20 

När Falling “Buttons” var färdigspelat fick försökspersonerna direkt läsa instruktioner för 

“Mr. Sun”. Även där fanns en bild placerad med kontrollangivelser. Därefter fick 

försökspersonerna ca 15 sekunders förberedelse innan spelet startade. När “Mr. Sun” var 

färdigspelat så var första försöket klart. 

Då samtliga personer arbetade på samma arbetsplats kunde jag återkomma två dagar 

senare för att genomföra undersökningen igen på samma personer med samma procedur 

som under första försöket. 

5.2 Analys av data 

5.2.1 Vad det är som observerats 
Som tidigare nämnt i problemformuleringen har jag använt en mall för att kontrollera 

försökspersonernas utvecklingskurva i förhållande till den data som tagits kombinerat med 

iakttagelser från observationen. Mallen såg ut som följande: 

Moment vid genomförande av knapptryckning 

Erfaren spelare: 

(Knapptryckning är en utvecklad 

automatiserad kognitiv process) 

Ny spelare: 

(Knapptryckning är inte en utvecklad 

automatiserad kognitiv process) 

- Notera uppgift - Notera uppgift 

- Trycka rätt knapp - Tänka: genomföra uppgift 

 - Tänka: tryck rätt knapp 

 - Lokalisera rätt knapp 

 - Trycka rätt knapp 

Moment: 2 Moment: 5 

 

Undersökningen har eftersträvat att försökspersonerna skulle nå en punkt där en “Ny 

spelare” genom “Falling Buttons” och “Mr. Sun” skulle eliminera punkterna “Tänka: 

genomföra uppgift”, “Tänka: tryck rätt knapp” och “Lokalisera rätt knapp”. Hur en 

försöksperson konkret i slutändan rättvist kan mätas ha automatiserat en kognitiv process 

går att diskutera och varierar från person till person. 

“Tänka genomföra uppgift” var i den här undersökningen enkel att mäta. Eftersom spelen 

var konsekventa i sitt spelförlopp så uppstod väldigt få överraskningsmoment som skulle få 

försökspersonerna att genomföra den här processen ofta. Både genom att observera 

försökspersonerna och se på den data som togs fram gick det att skaffa sig en bra 
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uppfattning  om hur försökspersonerna förstod vad som skulle genomföras vid varje 

spelhändelse. 

“Tänka: tryck rätt knapp” var den mest komplicerade punkten att avgöra om den eliminerats 

eller inte. Eftersom det inte var möjligt att höra vad en försöksperson tänkte var jag tvungen 

att använda mig av en metod som kunde fungera som måttstock. Metoden fungerade på så 

sätt att de dataresultat som framkommit måste vara så låga i tiden att det skulle vara 

omöjligt att notera uppgiften, tänka exempelvis ordet “cirkel” och sedan trycka på rätt 

knapp. Människans reaktionstid på visuella objekt anses ligga kring 0,2 sekunder (Kosinski, 

2010) därefter behövde man även ha i åtanke att rätt finger skulle trycka ner rätt knapp 

vilket tar ytterligare tid att processera. Vissa av knapparna, främst L2 och R2 var tvungna att 

tryckas ned djupare för att de skulle registreras vilket måste tas i beaktning. Samt var det 

viktigt att ha förståelse för att objektet skapades knappt 0,1 sekunder innan det blir visuellt 

för försökspersonen. 

Huruvida försökspersonerna lärde sig lokalisera knapparna var enkelt att följa. Genom 

observationen gick det att följa om försökspersonerna behövde visuellt titta på 

handkontrollen under spelets gång för att veta vilken knapp som skulle tryckas ned eller om 

de med fingrarna tvekade på vilken knapp som skulle tryckas ned. Eventuella tveksamheter 

skulle även addera tid till den data som representerar deras process vilket skulle visa på att 

knapptryckningarna ännu inte var en automatiserad kognitiv process. 

För att summera det som tagits upp om mallen så har jag gjort en operationalisering att tider 

kring 0,5 sekunder visade på att det inte fanns någon möjlighet för försökspersonerna att 

tänka eller lokalisera om vad som skulle genomföras eller vad som skulle tryckas. Dessa 0,5 

sekunder är en måttstock som användes för att ha en utgångspunkt i tid för att kunna få en 

uppfattning om försökspersonerna hade närmat sig en automatiserad kognitiv process av 

knapptryckningarna. 

Ur de analoga spakarnas perspektiv har all data baserats på poängutvecklingen under 

spelprogressionen som skett. Det var dock väldigt svårt att avgöra om en spakstyrning var en 

automatiserad kognitiv process eller om det ens kunde bli en, men det går att peka på en 

inlärningskurva om huruvida försökspersonerna utvecklat sina förmågor att använda 

styrspakarna. 

5.2.2 Analys av hur försökspersonerna höll spelkontrollen 
Det fanns två iakttagelser att göra vad gällde hur försökspersonerna höll spelkontrollen. 

Dem första är att samtliga försökspersoner placerade tummen mot knapparna “X” och 

“Fyrkant”. Ur ett rent ergonomiskt perspektiv är det logiskt att placera tummen mot dessa 

knappar, detta i sin tur visade sig ge knapptryckningarna på dessa två knappar betydligt lägre 

tider och en jämnare utveckling mot en automatiserad kognitiv process. 

Den andra iakttagelsen som gjordes var att försöksperson 8, 9 och 10 som tillhörde gruppen 

som genomförde “Falling Buttons” med fler “left and right”-knappar enbart använde sitt 
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pekfinger och inte sitt långfinger för att trycka på “left and right”-knapparna. Detta kan bero 

på två saker: att deras händer var av en storlek så det kändes onaturligt för dem att placera 

både pekfinger och långfinger på dessa knappar och/eller faktumet att alla tre av sin vana 

från pistolskyttet finner mest naturligt att använda sitt avtryckarfinger (pekfinger) för att 

trycka på dessa knappar. 

5.2.3 Analys av inlärningskurva 
I stora drag går det att avläsa att det fanns en positiv utvecklingskurva hos samtliga 

försökspersoner i undersökningarna. Tittar man exempelvis på en genomsnittlig uträkning av 

samtliga X-knapptryck (Diagram 1) hos den första gruppen ser man en förbättring på ca 0,5 

sekunder i andra försöket av undersökningen. X-knappen representerar den knapp 

tillsammans med Fyrkants-knappen som enligt data hade lägst reaktionstider (se Bilagor) och 

kan ge en första tydlig bild om hur utfallet av undersökningen motsvarat 

problemformuleringen. 

Genomsnittlig utveckling av X-knapp
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Diagram 1: Genomsnittlig utveckling av X-knappen hos samtliga försökspersoner 

Här går det omedelbart att se att det är långt ifrån en indikation på en utvecklad 

automatiserad kognitiv process om man ser över samtliga sju i första gruppen. Sett ur snittet 

från samtliga i första gruppen ligger försökspersonerna en hel sekund från det önskade 

målet om ca 0,5 sekunder. Den konstanta förbättringen visar dock en tydlig tendens om 

försökspersonernas utvecklande av användandet av spelkontrollen efter tid är positiv. Ser 

man till varje försöksperson och deras utveckling så finns det i alla fall tydliga tendenser till 

förbättring på alla knappar. 

Det som är mest relevant är att se om det finns någon som utmärker sig och visar på en 

tendens att närma sig en utvecklad automatiserad kognitiv process. Enbart försöksperson 10 

visar en utveckling där denne börjar komma ner på en mer konstant nivå kring ca 0,5-1 

sekund (Diagram 2). 
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Sammanfattning
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Diagram 2: Utveckling av samtliga knapptryck hos försöksperson 10 

Det som går att läsa ut av försöksperson 10:s utvecklingskurva som är intressant är att han i 

andra försöket var under en sekund 29 gånger av 75 varav sista intervallen (knapptryck 50-

75) visar en jämn tendens på att ligga frekvent under en sekund. Ser man närmare på 

försöksperson 10 så kan man hitta en knapp som utmärker sig extra, R1-knappen (Diagram 

3). Här ligger försöksperson 10 under en sekund till 90 % där alla värden är under 0,8 

sekunder i reaktionstid. Då försöksperson 10 tidigt i undersökningen tenderade till att få låga 

reaktionstider applicerades den deltagande observationen för att se hur den skulle påverka 

honom. Enligt diagrammet ser man att R1-knappen inte påverkats, dock är det möjligt att 

andra knappar kan ha gjort det, men här går det tydligt att se att försöksperson 10 vet var 

knappen sitter och gör en respons som inte kräver någon tanke- eller lokaliseringsprocess. 
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Diagram 3: Utveckling av R1-knapp hos försöksperson 10 

För att återvända till mallen ”Moment vid genomförande av knapptryckning” var det enbart 

försöksperson 10 med knappen R1 som visade på att de tre punkterna blivit eliminerade i 

processen. Det är dock fortfarande intressant att se hur utvecklingskurvorna står i 
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förhållande till inlärningen, vad är det egentligen som ligger bakom att det i andra försöket 

finns tydliga tendenser till förbättringar? 

Försöksperson 2 är väldigt intressant att studera. Ser man till det sammanställda 

diagrammet där försök ett och två jämförs med samtliga 75 knapptryck (Diagram 4) kan man 

se att under försök 2 är linjen väldigt stabil, den har inga större eller mindre avvikelser. 
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Diagram 4: Utveckling av samtliga knapptryck hos försöksperson 2 

Under hela andra försöket ligger försöksperson 2 mellan två och fyra sekunder i reaktionstid. 

Mina noteringar från observationen var att försöksperson 2 hade svårt att notera vilken 

knapp som skulle tryckas. Det tog väldigt ofta ca två sekunder innan hon noterade på 

skärmen vilken knapp som skulle tryckas ned innan hon snabbt tittade ner på kontrollen för 

att trycka på rätt knapp. Lokaliserandet i sig upplevdes till stor del som ovana för henne, när 

hon väl tittade på kontrollen hade hon redan rätt finger på rätt knapp men då hon saknade 

någon tidigare tv-spelsvana kan det ha påverkat henne att bli lite osäker. 

Styrspakarnas utveckling hos samtliga försökspersoner var relativt identiska i utvecklingen 

mellan försök 1 och försök 2 (Diagram 5). Observationen noterade att ungefär vart fjärde 

skott missade under försök 1 medan försök 2 visade en knapp förbättring som enbart 

resulterade i något högre poäng. Försökspersonerna hade generellt sett väldigt svårt med att 

få in ett precist sikte och fick på så sätt mycket minuspoäng då de hade många missar. 
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Diagram 5: Genomsnitt av poängutveckling i spelet Mr. Sun hos samtliga försökspersoner 

5.2.4 Hjärnan och handen 
Som tidigare nämnt så hade försökspersonerna i grupp 2 en gemensam hobby i pistolskytte. 

Det som dock är intressant är att försöksperson 3 och försöksperson 6 som uppnådde bättre 

reaktionstider än övriga även har hobbys som involverar händerna i hög grad. Försöksperson 

3 spelar piano medan försöksperson 6 gillar att sticka och det finns absolut stora möjligheter 

att detta kan påverka inlärningsprocessen i högsta grad. 

Det finns en känd illustration av en figur som kallas för Homunculus-figuren (se Figur 5). Den 

här figuren visar till hur stor del människans kroppsdelar representeras i hjärnan (Lundborg, 

2011). Det man kan utläsa från bilden i det här sammanhanget är att människans händer tar 

stor plats i hjärnan. När en människa använder sina händer aktiveras nervceller som utökar 

händernas representation i hjärnan, detta får i sin tur påföljden att händernas finmotorik 

utvecklas vilket ökar den motoriska och sensoriska förmågan (Lundborg, 2011). På så sätt 

kan de här försökspersonerna ha lättare att lära sig använda en spelhandkontroll då de tack 

vare sina hobbys utvecklat handens förmågor. 

En annan iakttagelse som gjordes var att försöksperson 10 som använder höger pekfinger till 

avtryckaren när han skjuter med pistol hade bättre reaktionstider på knapparna R1 och R2, 

medan försöksperson 9 som var vänsterhänt och använder vänster pekfinger till avtryckaren 

fick bättre resultat på L1 och L2.  
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Figur 5: Homunculusfigur (Lundborg, 2011)  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Två spel skapades med hjälp av Playstation 3-spelet Little Big Planet för att kunna göra en 

vetenskaplig undersökning där målet var att undersöka hur försökspersoner som stod utan 

erfarenhet av användandet av en Playstation 3 Dualshock 3-handkontroll kunde eliminera 

processerna att tänka vad som sker på skärmen och att eliminera behovet av att lokalisera 

rätt knapp på spelkontrollen och på så sätt skapa en automatiserad kognitiv process av 

användandet av Playstation 3 Dualshock 3-handkontrollen. 

Undersökningen som gjordes delades tio försökspersoner in i två grupper där sju av dem fick 

fokus att använda standard-knapparna (X, cirkel, fyrkant och trekant) medan de andra tre 

fick ökad frekvens “left and right”-knappar (L1, L2, R1, R2) i spelet “Falling Buttons”, som gick 

ut på att trycka på den knapp som presenterades på skärmen. Sedan fick samtliga 

försökspersoner även spela spelet “Mr. Sun” som hade som syfte att se hur 

försökspersonerna hanterade de analoga styrspakarna. 

Analysen som gjordes av den data som togs fram visade på att samtliga försökspersoner 

hade en positiv utvecklingskurva i sin inlärning av spelkontrollen. Dock kom enbart en 

försöksperson ner till reaktionstiden 0,5 sekunder med en knapp där 0,5 sekunder var målet 

för att kunna tolka processen som automatiserad. 

Slutsatsen för arbetet är att undersökningarna visar på en klar förbättring i reaktionstid vid 

användandet av en Playstation 3 Dualshock 3 handkontroll, där även tidigare erfarenheter av 

andra forum som innefattar arbete med händerna kan ha en påverkan på hur snabbt man lär 

sig använda spelkontrollen. Dock så är det inte möjligt att dra någon slutsats om att någon 

automatiserad kognitiv process skapats av spelhandkontrollen. 

6.2 Diskussion 
Att lära sig använda handkontroll är inte svårt, men att bemästra den kräver både tid, 

engagemang och bra verktyg i form av spel. Under arbetets förlopp har flera nya bfrågor om 

vad som egentligen påverkar inlärningen av en spelkontroll dykt upp. Att människans 

kognitiva förmågor spelar stor roll för inlärning av någonting är väldigt självklart, men hur 

mycket skiljer det sig från person till person? Är det exempelvis en stor skillnad mellan en 

person som sällan använder sina händer och en person som använder händerna mycket i sitt 

arbete? Vad är det som påverkar hur snabbt man reagerar på det som händer på skärmen 

och är det olika utfall för alla? Det krävs alltså en större helhet än enbart fokus på 

automatiserade kognitiva processer för att få ett fullständigt svar i hur man bemästrar en 

spelkontroll. 

En diskussion jag även stött på med andra personer på Högskolan i Skövde är vad en 

automatiserad kognitiv process egentligen är. Är det så att i den här undersökningen så var 

det egentligen en form av delad uppmärksamhet snarare än en automatiserad kognitiv 
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process jag undersökte? Med delad uppmärksamhet menas att en person kan medvetet 

utföra två simultana uppgifter (Spelke, 1976)  Det argument som går att fundera över är ifall 

det är möjligt att se en knapp på skärmen och per automatik trycka på knappen så det 

klassificeras som en automatiserad kognitiv process, eller om knapptryckningen sker med 

någon form av tankegång i och med att bilder på tv-skärmen visualiseras och måste 

identifieras och på så sätt blir delad uppmärksamhet istället.  

För konsoltillverkare och spelutvecklare är det av yttersta vikt att besitta stora kunskaper 

inom det här området. För konsoltillverkarna är det viktigt att kontrollens ergonomi är skön, 

att spelkontrollen smälter in i handen. För spelföretagen som utvecklar spel är det viktigt att 

förstå hur kontrollen och knapparna ska användas för att eftersträva en så bra 

spelupplevelse som möjligt för sina spelare. I dagsläget märker man en stor skillnad mellan 

spelföretag och i deras kunskap att använda spelkontrollerna på ett bra sätt. Det finns 

många spel på marknaden som är väldigt svårstyrda, det kan i sig även bero på andra 

faktorer än själva kontrollen men det finns i nästan varje genre kontrollkonventioner som 

spelarna är vana vid. Väldigt ofta stöter man dock på att speltillverkarna vill skapa sin egen 

nisch på spelkontrollen och vilka knappar som ska tryckas in. Är det verkligen bra att göra 

så? Är det viktigast för en spelare att använda en unik spelkontroll eller en spelkontroll 

spelaren är van vid? För min del är det självklart bäst med en kombination av båda men utav 

de två så ser jag helst att använda en beprövad kontrollkonvention för att undvika problem 

vid spelandet.  

6.3 Framtida arbete 
För att återkoppla till diskussionskapitlet finns det en hel del arbete man kan fortsätta 

arbetet med. På kort sikt skulle det absolut behövas både fler försökspersoner samt mer tid 

åt att undersöka dem och låta dem träna. Att applicera undersökningarna i kommersiella 

spel är också en bra idé där spelkontrollen som verktyg blivit utvecklad under än längre tid, 

designen har blivit utvecklad under en längre tid samt att det finns möjlighet att skapa olika 

dramaturgiska moment som kan påverka spelaren och ge en realistisk bild om hur 

spelkontrollen används.  

Arbetet skulle även kunna omfatta fler typer av spelkontroller. I och med att ergonomin 

skiljer sig mycket åt mellan Sony Playstations, Xbox’s och Nintendos kontroller så är det 

möjligt att olika kontroller ger olika resultat. Håller en spelare i de olika handkontrollerna så 

kommer fingerpositioneringarna vara annorlunda vilket borde resultera i skillnader i 

reaktionssnabbhet och förmågorna att lära sig använda spelkontrollerna effektivt. 

Vid en fortsättning av arbetet på längre sikt skulle det vara intressant att arbeta med andra 

perspektiv om vad i hjärnan som påverkar lärandet av en spelkontroll. Gör det någon skillnad 

om försökspersonerna har en utvecklad sensomotorisk förmåga i händerna? Eftersom 

tummen och fingrarna är uppbyggda på olika sätt kanske det spelar en stor roll i knapparnas 

placeringar och hur frekvent spelarna ska använda vissa fingrar i ett spel. Både Playstation 3s 
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och Xbox 360s kontroller är skapta med fördel för högerhänta och där kan det också vara 

intressant att i högre grad se vilka skillnader det gör. 

Olika framtida arbeten skulle kunna formas beroende på genre. I förstapersons skjutspel är 

snabba reaktioner viktiga (Kaizen, 2008), där oftast “left and right”-knapparna används för 

att sikta och skjuta i konsolspel. Inspirationen till det här arbetet kommer från förstapersons 

skjutspel där det i många fall handlar om tiondels sekunders skillnad om man lyckas skjuta 

en fiende eller bli skjuten själv. Om man skulle enbart skulle se ur en speciell genres 

perspektiv skulle man säkert kunna utveckla framtida spelkontroller och 

kontrollkonventioner i spel på ett mycket mer specialiserat sätt än dagens utformningar som 

är något klumpiga. 

För en spelkontroll är även “combos” dvs. kombinationer av knapptryckningar viktiga och att 

ta det ytterligare ett steg och se hur inlärningen av  knapptryckningskombinationer utvecklar 

sig. 

En annan intressant undersökning skulle vara att ställa olika kontroller mot varandra och 

undersöka inlärandet. I sin tur skulle man kunna jämföra de med varandra och utreda vad 

som gör att en kontroll är lättare/svårare att lära sig än någon annan. 
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8.4 Försöksperson 4 
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