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Sammanfattning
Detta arbete har utförts för att undersöka frågeställningen ”Hur bör ett dataspels tutorial
designas för att spelaren ska lära sig samtidigt som den främjar uppkomsten av flow?”. För
att besvara detta har teorier inom pedagogik, lärande av spel, användbarhet och flow samt
mer generella teorier kring spel studerats för att skapa en teoribildning inom området. För
att testa detta har ett spel med två olika tutorials skapats. Detta spel har sedan använts för
att, med hjälp av två testgrupper, samla data om hur spelare lär sig samt deras
flowupplevelse. Resultaten visar på att den typ av inlärning som bör appliceras är beroende
av vad som ska läras ut till spelaren. Huruvida någon av de olika typerna av tutorials är
fördelaktiga för uppkomsten av flow har ej kunnat besvara då de båda testgruppernas data
visat på snarlika flowupplevelser.
Nyckelord: Aktivt lärande, tutorials, flow, speldesign.
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1 Introduktion
Spel som medium har genom åren växt och blivit allt större. Många som växt upp med den
första generationen av dataspel spelar än idag samtidigt som medierådets undersökning av
ungas mediavanor 2010 visar att en stor del av barn och ungdomar mellan nio och sexton år
spelar även de (Statens medieråd, 2010). Får att nå ut till en sådan bred publik, samt för att
ytterligare bredda den har det blivit allt viktigare att spelen är användbara (Isbister &
Schaffer, 2008).
Det är spelskaparens uppgift att lära spelaren att spela spelet (Smith, 2009) och skapare
inom branschen verkar enhälligt överens om att spelets inlärning ska vara involverande och
motiverande. Dock är detta långt ifrån fallet när man tittar på hur verkligheten ter sig vilket
kan grunda sig i att ingen gemensam designfilosofi om hur inlärning i spel ska vara utformad
(Bateman och Boon, 2006). Många spel använder sig av en tutorial där spelaren är passiv
samtidigt som den överöses med information som han eller hon troligen kommer att glömma
bort innan den väl ska användas i spelet. Ett annat vanligt förekommande exempel är en mer
interaktiv tutorial när spelaren får lära sig medan denna spelar, men att det sker i en bana
skild från det ”riktiga” spelet, vanligtvis med förklarande dialog eller textrutor som stöd.
Denna typ av tutorial tenderar att bli genomskinlig, på så sätt att spelaren förstår att den
endast är under upplärning, varpå den tappar intresse.
En eftertraktad egenskap hos spel är att försätta spelaren i flow (Czikszentmihalyi, 2003),
vilket är ett sinnestillstånd av total fokus på en uppgift. En av flera förutsättningar för flow är
att uppgiftens svårighetsgrad är i linje med utövarens kompetens. Flertalet spel
tillhandahåller de kriterier som behövs för att flow ska uppstå men tvingar först spelaren att
genomgå en tutorial där detta stöd är så gott som obefintligt.
Detta arbete syftar utreda relationen mellan flow och inlärning genom att skapa ett spel med
två olika tutorials, en baserad på aktiv inlärning där spelarna lär genom att göra, och en
baserad på passiv inlärning där spelarna får lära sig genom en serie instruerande texter och
bilder. För att designa spelets och dessa tutorials har teorier från områdena pedagogik,
lärande i spel och användbarhet att använts. De olika versionerna av spelet har ställt mot
varandra i en undersökning där data kring testpersonernas inlärning och flowupplevelse har
samlats. För att göra detta har testsessioner spelats in och sedan analyserats både genom att
kvalitativt undersöka de olika beteende som uppstått under spelsessionerna men också
genom kvantitativa data i form av olika tidsaspekter. För att mäta uppkomsten flow har
testdeltagarna, efter att de har spelat, fyllt i en enkät som behandlar just detta.
För att undersöka inlärning av spelet undersöks det vilka mekaniker som testdeltagarna
förstår och vilka dynamiker som uppstår vid användandet av dessa. Mekaniker kan enkelt
beskrivas som de regler som finns inom spelvärlden och dynamiker är det som uppstår när
spelaren använder dessa. Genom tidigare forskning inom området datamedierade miljöer har
kopplingar mellan flow och aktivt lärande kunnat utskönjas. Aktivt lärande beskrivs enklast
som lärande där individen som lär gör detta genom att agera inom kontext för den
information som ska anskaffas. Då spel bör anses vara en datamedierad miljö har arbetet
utgått från hypotesen att ”[a]ktiv inlärning är fördelaktig för att främja uppkomsten av flow”.
För att skapa en produkt som lämpar sig för både passivt och aktivt har olika tekniker för
lärande i spel använts vid skapandet av produkten.
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2 Bakgrund
2.1 Speldesign
Kärnan av speldesign är skapandet av de idéer och regler som spelet innehåller (Rogers,
2010). För att skapa detta krävs kunskaper inom många vitt skilda områden (Adams &
Rollings, 2007) och en god förståelse för vad det är som gör spel bra respektive dåliga
(Rogers, 2010). Fullerton (2008) menar att speldesignern måste sätta sig i spelarens position
och bevaka dess intressen. På detta sätt fungerar designern som en advokat för spelaren.
Schell (2008) menar precis som Fullerton (2008) att speldesign bör vara spelarcentrerad.
Vidare menar Schell (2008) att speldesignern inte bör fokusera på spelet som artefakt utan
istället fokusera på spelarens upplevelse som uppstår när denna spelar spelet.
Området speldesign spänner över flertalet roller så som bandesigner, systemdesigner,
skriptare och creative director, vilka alla har olika uppgifter vid utveckling av spel.
Gemensamt för alla är dock att de alla har ett ansvar för att spelet är roligt (Rogers, 2010).

2.1.1 Spelmekanik

Flertalet försök att definiera spelmekanik har utförts sedan området ludologi tog form men
än har ingen gemensam definition av termen utvunnits. Denna text har inte som mål att
definiera begreppet spelmekanik utan syftar att undersöka andra områden inom spel som
medium. Att förbättra definitionen av spelmekanik faller alltså utanför ramarna för denna
text. Dock kommer spelmekanik att definieras på ett sätt som möjliggör en diskussion kring
de ämnen som berörs inom denna text.
En enkel förklaring är att spelmekanik är själva kärnan som finns kvar av spelet när all
estetik, teknologi och story skalats bort (Schell, 2008). Schell (2008) menar även att ett spels
regler är dess mest fundamentala mekanik då det är dessa som definierar resterande
mekaniker. Reglerna i ett spel fastställer de ramar inom vilka spelaren tillåts att agera och
påverka spelets tillstånd. Järvinen (2008) menar att som spelare utföra mekaniker är själva
essensen av spelande och menar därigenom att spelmekanik som bäst beskrivs med verb.
Dessa aktioner från spelaren är i sin tur reaktioner på de mål och delmål som återfinns i
spelet vilka han menar kan beskrivas med ordformen imperativ. Exempelvis kan spelaren
tilldelas målet ”skydda!” varpå denna försöker uppnå detta genom att använda sig av
mekanikerna ”springa”, ”sikta” och ”skjuta”.

2.1.2 MDA-ramverket
MDA-ramverket (LeBlanc, 2004) är en modell för att öka förståelsen för spel genom att bryta
ner dem i tre mindre delar, ”mechanics”, ”dynamics” och ”aesthetics”. Modellen syftar att
klargöra den iterativa processen inom spelutveckling samt förenkla dekonstruktion, studier
och design av spel (Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004).
Med mechanics menas spelmekanik, vilket beskrivits tidigare i denna text, vilket de
definierar som de tillgängliga handlingar som spelaren har inom spelets kontext. Utifrån
dessa handlingar uppstår sedan dynamik (dynamics). Denna dynamik är de beteenden som
uppstår när mekanikerna i spelet reagerar på spelarens input, och vice versa, över tid. Från
spelets dynamik uppstår sedan estetik (aesthetics), vilket är spelarens upplevelser som de får
genom dynamiken. Hunicke m.fl. menar att var och en av dessa delar kan betraktas som en
separat lins eller en syn på spel men att de alltid är sammanlänkade. Att de är
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sammanlänkade medför att en ändring av någon av de tre har en påverkan på resterande
element. Till exempel kan en ändring av spelets estetik kräva stora ändringar av spelets
mekanik. För att uppnå denna ändring av estetik behöver ändringar av dynamiken
åstadkommas och detta uppnås genom ändringar av mekaniken. Detta är viktigt att tänka på
vid speldesign då en speldesigner allt som oftast vill ge spelaren en viss upplevelse. Av
mekanik, dynamik och estetik är det bara mekanik som spelskaparen har kontroll över. Detta
då dynamik uppstår vid spelande och estetik i sin tur uppstår genom dynamiken. Då
personer är olika kommer därmed olika dynamik och i sin tur olika estetik att uppstå när
olika personer spelar. För en tydligare bild av relationerna och spelare respektive designers
kontaktyta i MDA-ramverket se figur 1.

Figur 1 Figur 1 Figuren visar hur spelare och designer har olika perspektiv på
MDA-ramverket (fritt efter Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004)

Tydliga orsak/verkan förhållanden inom MDA-ramverket ger spelskaparen en högre grad av
spårbarhet för eventuella problem med spelet då det ger spel en tydlig tredelad struktur till
vars delar problemen kan härledas. Genom att iterativt undersöka olika fenomen inom
dynamik och estetik ges spelskaparen en bra inblick i hur mekaniken påverkar de olika
delarna och kan därigenom anpassa denna för att ge spelaren den önskade upplevelsen
(d.v.s. spelets estetik).
Hunicke m.fl. (2004) problematiserar tidigare använda termer inom utvärdering av
spelupplevelser (estetiken). Då ord som ”fun” och ”gameplay” är vanligt förekommande
menar de att dessa är alltför generella och argumenterar istället för att en mer specifik
taxonomi bör användas. Denna taxonomi inkluderar, men begränsar sig inte till, dessa ord: 5
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1. Sensation Game as sense-pleasure
2. Fantasy Game as make-believe
3. Narrative Game as drama
4. Challenge Game as obstacle course
5. Fellowship Game as social framework
6. Discovery Game as uncharted territory
7. Expression Game as self-discovery
8. Submission Game as pastime (Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004)
Genom att specificera upplevelser på detta sätt skapas möjligheten till en djupare diskussion
inom ämnet samtidigt som det ger spelskapare verktyg till att tydligare definiera mål för
dataspel.

2.2 Flow
Czikszentmihalyi (2003) beskriver flow som den optimala upplevelsen. Denna optimala
upplevelse uppstår när totalt och odelat engagemang ägnas en given uppgift.
Czikszentmihalyi definierar flow enligt följande:
[D]et sinnestillstånd i vilket människor är så uppslukade av vad de gör att
ingenting annat tycks betyda något; upplevelsen är i sig så njutbar att man vill
fortsätta att göra det även om priset är högt, bara för glädjen att göra det
(2003, s. 20).
Flow kan uppstå i många situationer så länge som de villkor, som krävs för att flow ska
uppstå, är uppfyllda. Uppgiften måste tillåta utövaren att känna sig delaktig i utformandet av
sitt eget öde och ge en känsla av att denne påverkar situationen, vilket ger en känsla av
njutning. För att uppnå denna njutning måste det finnas ett mål, regler och ett sätt att få
återkoppling på ens handlingar. Uppgiften behöver också kunna utövas på ett njutningsbart
sätt oavsett utövarens skicklighet (Czikszentmihalyi, 2003).

Figur 2 Det gyllene förhållandet mellan utmaning och färdighet (fritt efter
Czikszentmihalyi, 2003)
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Själva avsikten med flow är att skapa ytterligare flow. Därmed är det av yttersta vikt att
svårighetsgraden på uppgiften är i linje med utövarens skicklighet. Figur 2 illustrerar ”[d]etta
gyllene förhållande mellan utmaning och färdighet” (Czikszentmihalyi, 2003, s. 77). Skulle
uppgiften vara för enkel hamnar utövaren utanför flowzonen och en känsla av leda genereras.
Är uppgiften för svår genereras istället en känsla av ängslan. Uppgiften behöver därför
förenklas för att utövaren återigen ska återgå till flowzonen.
Flow har också egenskapen att det förändrar utövarens tidsuppfattning. Många upplever hur
tiden går fortare när de har roligt men likaså kan flow ändra tidsuppfattningen i motsatt
riktning, att det känns som att tiden går långsammare. Vid flow förlorar vi även vårt
självmedvetande. Denna avsaknad av självmedvetande uppstår genom att utövaren fokuserar
all sin mentala kapacitet på uppgiften. Därmed lämnas ingen kapacitet till att begrunda
externa element (Czikszentmihalyi, 2003).
För att ytterligare klargöra begreppet flow följer här en summering över de element som
Csikszentmihalyi (1975), via Chen, Wigand och Nilan (2000), menar att begreppet innefattar:
1. Tydliga mål och omedelbar feedback.
2. Personlig skicklighet väl anpassad till den givna utmaningen.
3. Sammanslagning av agerande och medvetande.
4. Koncentration på den givna uppgiften.
5. En känsla av potentiell kontroll.
6. En förlust av självmedvetande.
7. En förändrad tidsuppfattning.
8. Upplevelse som blir autotelisk1.

2.2.1 Flow i dataspel
I över ett decennium har forskare haft som syfte att applicera fenomenet flow i
datormedierade miljöer. Dock har det visat sig vara mer problematiskt än vad det vid första
anblick verkat vara. Detta då inga studier lyckats skapa en sammanhängande bild av området
och flertalet diskrepanser har uppstått mellan de olika appliceringarna (Finneran & Zhang,
2005).
Trots problemen med att skapa ett gemensamt angreppssätt för att inkorporera konceptet
flow i datormedierade miljöer är de mest framstående forskarna inom området överens om
att dessa miljöer kan tillgodose de villkor som bör finnas för att flow ska uppstå (Chen,
Wigand & Nilan, 2000; Hoffman & Novak, 1996; Ghani, 1995). Då dataspel är en
datormedierad miljö har de likaså möjligheten att tillgodose dessa villkor (Finneran & Zhang,
2005). Sweetser och Wyeth (2005) mappar egenskaper av flow mot olika aspekter hos
dataspel enligt vad de kallar gameflowmodellen. Denna modell består av åtta stycken
kärnelement hos dataspel som relaterar till Czikszentmihalyis (2003) flowteori (se tabell 1):
(1) Dataspelet i sig innebär att spelaren får en uppgift med ett mål som kan uppfyllas och på
vilken spelaren ges (2) möjligheten att koncentrera sig. (3) Dataspel erbjuder utmaningar och
spelaren har en möjlighet att visa sin skicklighet. (4) Dataspel ger spelaren kontroll över vissa
element, (5) har tydliga mål, och (6) ger feedback på spelarens input. (7) Dataspel har
egenskaper vilka låter spelaren uppslukas av upplevelsen. (8) Dataspel innehåller även
element av social interaktion. Enligt Sweetser och Wyeth (2005) kan dessa egenskaper,
Autotelisk kommer från latinens auto=själv och telos=mål. En autotelisk upplevelse är alltså en
uppgift som utförs endast för uppgiftens skull och där man inte förväntar sig någon framtida vinning
av utförandet.
1
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förutom den sociala interaktionen, mappas direkt mot olika egenskaper av flow. Social
interaktion är ett viktigt element i många spel och är, trots bristen av motsvarighet inom
Czikszentmihalyis (2003) flowteori, inkorporerad i gameflowmodellen (se appendix A för en
utförlig tabell för kriterier av gameflow).
Tabell 1 Mappning av flow mot spel (Sweetser & Wyeth, 2005)

Games

Flow

The Game

A task that can be completed

Concentration

Ability to concentrate on task
Perceived skills should match
challenges and both must
exceed a
certain threshold
Allowed to exercise a sense of
control over actions

Challenge/Player Skills
Control
Clear goals

Immersion

The task has clear goals
The task provides immediate
feedback
Deep but effortless
involvement, reduced
concern for self and sense
of time

Social interaction

n/a

Feedback

Som tidigare nämnts finns flertalet försök till att skapa modeller för flow inom
datormedierade miljöer och det är i dessa den största diskrepansen förekommer. Genom
studier av tidigare undersökningar och modeller har Finneran och Zhang (2005) dock
upptäckt strukturella likheter i de modeller som skapats. Likheterna ligger i att modellerna,
om än inte explicit, kan delas upp i källor, upplevelser och konsekvenser av flow. Detta syns
tydligast i den sekventiella modell Finneran och Zhang (2005) utvunnit från Chen m.fl.
(2000), bestående av tre olika steg vilken visas i figur 3.
Det första steget i modellen visar källorna för uppkomsten av flow, vilka är klara mål,
omedelbar feedback, potentiell kontroll samt en sammanslagning av handling och
medvetande. Då dessa är uppfyllda kan en flowupplevelse uppstå. Denna består av
koncentration, förändrad tidsuppfattning, förlust av självmedvetande och telepresence2.
Konsekvenserna av flowupplevelsen, vilka kan åskådas i steg tre av modellen, är en autotelisk
upplevelse och positiv affekt.

2

Telepresence är den positiva känslan av att befinna sig i den virtuella världen.
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Figur 3 Sekventiell modell av flow (fritt efter Finneran och Zhang, 2005)
Den stora skillnaden mellan modellerna ligger i vart de olika egenskaperna hos flow placeras.
Till exempel då Chen m.fl. (2000) kategoriserar ”Potential control” som en källa till flow
anser Hoffman och Novak (1996) istället att känslan av kontroll är en effekt av flow. Ghani
(1995) menar, med en undersökning som grund, att det finns ytterligare egenskaper av flow
som att det främjar lärande och ett kreativt beteende. Även Webster, Trevino och Ryan (1995,
i Hoffman & Novak, 1996), menar att flow främjar lärande men också att flow ger upphov till
ett mer explorativt beteende i datamedierade miljöer. Användarstudier av webbsidor
(Skadberg & Kimmel, 2004) visar även de att det finns en koppling mellan flow och lärande.
Statistiska samband visade att de som kände sig utmanade av uppgiften kände att de lärt sig
mer. Likaså upplevde de som varit i flow vid undersökning att de lärt sig mer. Skadberg och
Kimmel (2004) påvisar även att införskaffandet av den nya informationen stimulerar
intresset för att skaffa ytterligare information samt viljan att agera. I och med att flow verkar
bidra till lärande baserat på ett explorativt beteende och genererar motivation att lära är det
ett önskvärt sinnestillstånd även vid inlärning av dataspel. Lärande och dataspel diskuteras
vidare i avsnitt 2.4.

2.3 Användbarhet
Benyon (2010) menar att användbarhet uppnås genom att designen är användarcentrerad.
Med användarcentrerad design menas att systemet är designat för att stödja användaren i de
uppgifter som de kan tänkas vilja utföra. Inom Människa-data interaktion (MDI) bör ett
system för att vara användbart visa följande egenskaper (Benyon 2010):




Det ska vara effektivt på så sätt att användare ska kunna utföra sina uppgifter med en
lämplig nivå av ansträngning.
Det ska vara effektivt på så sätt att det innehåller lämpliga funktioner och att dess
information och innehåll är organiserat på ett lämpligt sätt.
Det ska vara enkelt att lära sig hur man gör saker och de ska vara lätta att komma ihåg
efter en viss tid. Detta definieras som lärbarhet.
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Det ska vara säkert att använda i de typer av kontext där det kommer att användas.
Det ska tillhandahålla användaren de verktyg som användaren behöver för att utföra
sin uppgift.

2.3.1 Användbarhet i dataspel

Genom att applicera användbarhet sett från ett MDI-perspektiv vid utvärdering av dataspel
ger detta en långt från komplett bild av hur spelet verkligen fungerar. Användbarhet inom
MDI har till exempel ett stort fokus på effektivitet vilket inom kontexten dataspel, är svår att
definiera, om ens relevant (Isbister & Schaffer, 2008). Barr, Noble och Biddle (2007) menar
att dataspel, till skillnad från annan mjukvara, inte är skapade i syfte att stödja externa,
användardefinierade uppgifter utan istället definierar sina egna aktiviteter i vilka spelarna
kan engagera sig. Barr m.fl. (2007) menar därmed att användandet av metoder från MDI kan
vara till hjälp vid design av ett dataspels gränssnitt men att de har brister vad beträffar
förståelse för dataspel och dess användning då denna skiljer sig från annan mjukvara.
Laitinen (2008) menar att användbarhet inom dataspel inte bara bör fokusera på spelets
gränssnitt utan även på att det inte ska finnas några spelmässiga utmaningar som
spelutvecklarna själva inte haft som avsikt att vara en del av spelet. Då spel blir allt mer
komplexa menar Laitinen (2008) att användbarhet är viktigt för att spelarna ska lära sig
spela spelet. Detta då spel med bristande användbarhet blir svåra att lära sig och tenderar att
skrämma bort spelarna.
Spel har även, till skillnad från annan mjukvara, som mål att vara rolig och underhållande för
dess spelare och kräver därmed andra undersökningsmetoder än användbarhetstestning av
mjukvara. Dessa metoder kommer att beskrivas under metoddelen av detta arbete (se avsnitt
3.1.1 och 3.1.2).

2.4 Lärande i dataspel
James Paul Gee menar i boken ”What Video Games Have to Teach Us About Learning and
Literacy” (2003) att dataspel innehåller och använder sig av många viktiga principer för
pedagogisk utlärning och argumenterar för att dessa lärandeprinciper kan appliceras även i
andra lärandesituationer. En av styrkorna med spel som lärandemedium är att det är
interaktivt och tillåter spelaren att lära sig genom utövande. Gee (2003) menar även att de
utlärningsmetoder som används i spel är desamma som de metoder som förespråkas inom
kognitionsvetenskapen3. Detta tillsammans med empiriska data från området pedagogik
utgör den grund varifrån Gee (2003) sedan bygger sina argument.
Gee (2003) förespråkar aktivt lärande då han menar att den inte går att förstå en semiotisk
domän förrän man aktivt deltagit i den. Med semiotisk domän menar Gee (2003) ett område
vilket har en egen semiotik, där semiotik kan vara multimodal, alltså bestå av flera typer av
symbolik som inte bara innefattar de lingvistiska aspekterna utan även artefakter, symboler
samt bilder, och där dess betydelse är domänspecifik. Gee (2003) menar alltså att olika
symboler har olika betydelse i olika kontext och att man måste förstå denna specifika kontext
för att förstå dess specifika semiotik. Att läsa om en semiotisk domän eller att läsa av en
semiotisk domän blir därmed problematisk utan att man först tagit del av den. Aktivt lärande
definieras av Chickering och Ehrman (1996) som lärande där den som lär sig aktivt deltar
För en introduktion till kognitionsvetenskapen se t.ex. Bechtel, Abrahamsen och Graham (1998) eller
Gärdenfors (1999).
3
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genom att skriva reflekterande om ett ämnet, diskutera det, relatera det till tidigare
erfarenheter samt applicera det på sina vardagliga liv. Det finns flera olika metoder för att
göra detta, dock ligger fokus för det aktiva lärandet i detta arbete på en av dessa, att ”lära
genom att göra”. Gee (2003) som har en liknande definition av aktivt lärande menar att
aktivt lärande måste involvera att man upplever världen på nya sätt genom att på nya sätt
lära sig att förstå meningen av ord, bilder, symboler, artefakter när man agerar inom
specifika situationer i en ny semiotisk domän. Gee (2003) menar vidare att aktivt lärande
involverar att man skapar band till nya samhörighetsgrupper och att det förbereder den som
lär sig för framtida lärande inom den domän denna lär sig i samt inom närliggande domäner.
Gee(2003) beskriver även kritiskt lärande, vilket han menar går utöver aktivt lärande som
involverar att den som lär sig förstår och opererar inom de interna och externa
designstadgarna som inom den semiotiska domänen även involverar att man medvetet
reflekterar över, kritiserar och manipulerar dessa designstadgar på en metanivå.
Gee (2003) menar att lärande ofta sker genom ett kretslopp bestående av probing, hypotes,
reprobing och omprövning (se figur 2). I en virtuell värld, som världen i ett spel, sker detta
genom att spelaren först sonderar (probing), tar ett stickprov, av den virtuella världen.
Baserat på detta stickprov utformar spelaren en hypotes om den kontextuella betydelsen av
stickprovet. Därefter utför spelaren ytterligare en sondering, denna gång med hypotesen i
åtanke. Den informationen som spelaren får från stickprovet av den virtuella världen
hanteras som feedback. Baserat på denna feedback kan sedan hypotesen valideras eller
förkastas och därmed behöva omformuleras. Detta kretslopp tydliggörs i figur 2.

Figur 4 Probingkretslopp (fritt efter Gee, 2003)
När spelaren genom att gå igenom detta kretslopp har lärt sig hur problemet i fråga ska lösas
är det viktigt att spelaren får tillfälle att praktisera vad denne lärt sig. Det är först då, när man
tillåts praktisera sina kunskaper, som man kan bemästra en uppgift och en slags
automatisering av denna kan ske. När spelaren uppnått denna automatisering bör spelet
fortsätta att utmana spelaren genom att hela tiden erbjuda utmaningar som ligger i det övre
skiktet av spelarens kompetens. Detta för att spelarens utveckling inte ska stagnera. Om
nivån på utmaningarna inte stegras kommer spelaren i takt med att dess kompetens ökar att
bli uttråkad i brist på utmaning. Om nivån på utmaningarna istället stegras för fort kommer
spelaren att bli frustrerad och ge upp. Gee (2003) menar att det även här finns ett kretslopp
och att spel är väl lämpade för att skapa och upprätthålla detta. Kretsloppet uppstår när en
spelare med automatiserad kunskap vid nya utmaningar tvingas anpassa sig, lära sig på nytt
för att sedan automatisera även denna nyförvärvade kunskap. Det går att urskönja en tydlig
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koppling mellan Gees (2003) kretslopp och Czikszentmihalyis (2003) flowteori, där en
utövare måste mötas med en utmaning i linje med sin egen kompetens för att stanna i flow
som illustreras tydligt av diagrammet i figur 4. Uppkomsten av flow kräver dock, till skillnad
från lärandekretsloppet, att fler kriterier ska uppfyllas. Dessa kriterier har diskuterats under
tidigare kapitel av denna rapport (se avsnitt 2.2).

Figur 5 Automationskretslopp vid inlärning (fritt efter Gee, 2003)

Figur 6 Illustration av likheterna mellan lärande och flow
En annan viktig källa för inlärning är tidigare erfarenheter. Istället för att angripa varje nytt
problem som isolerat kopplar vi istället ihop det med lösningar från tidigare liknande
problem. Detta är ett fenomen som inom kognitionsvetenskapen kallas för transfer. Singley
och Anderson (1989) beskriver det kognitiva läran om transfer som läran om hur kunskap
som förvärvats i en situation kan appliceras på andra situationer och menar att transfer är av
stor vikt då inlärning ska vara effektiv. Smith och Kosslyn (2009) använder istället begreppet
analogi för att beskriva samma fenomen och menar att det kan uppstå likväl vid strukturellt
lika problem som vid problem lika till ytan. Med strukturella likheter menar Smith och
Kosslyn (2009) den underliggande strukturen hos problemet och dess lösning medan ytliga
likheter syftar till element som vid första anblick kan verka lika, t.ex. utseende på ett objekt
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eller orden i en berättelse, men som på ett strukturellt sätt är olika och på så sätt troligen
olämplig att använda som lösning till det aktuella problemet. Vidare menar Smith och
Kosslyn (2009) att analogier kan skapas automatiskt och omedvetet av den berörda
personen.
Det är dock inte alltid som en lösning från ett tidigare problem går att applicera direkt på det
nya problemet. Ibland kan det krävas att lösningar från tidigare problem kombineras
och/eller ett visst mått av innovation från personen i fråga. Gee (2003) listar processen av
transfer enligt följande:
1. Den som lär sig inser att tidigare mer eller mindre rutinartade strategier ej fungerar och
slutar att använda dessa.
2. Det sker en transfer av strategi och kunskap, hos den som lär sig, från tidigare upplevelser,
genom att denna ser underliggande likheter mellan problemet och den tidigare upplevelsen.
3. Den som lär sig anpassar och transformerar dess tidigare erfarenheter utefter det
framförliggande problemet genom kreativitet och innovation.
4. Den som lär sig använder sig även av, vad den ibland av misstag, upptäcker på plats medan
denna applicerar sin anpassade strategi. Reflektionen kring detta sker varken innan eller
efter, utan i situationen och personen är på detta sätt flexibel att anpassa sitt utförande
efterhand situationen utvecklar sig.

2.4.1 Explorativ kontra imitativ lärandestil
Graner Ray (2002) menar att spel måste vara designade för att vara könsinkluderande.
Graner Ray (2002) menar att utöver de mer omtalade inlärningssätten visuell, auditiv och
kinetisk inlärning, finns ytterligare två inlärningssätt som är oberoende av dessa tre tidigare
nämnda. Dessa kallar hon explorativ och imitativ inlärning. Personer med ett explorativt
inlärningssätt föredrar att lära sig genom risktagande och vill utforska gränserna för
problemrymden. Därmed tenderar de att testa sig fram genom att till exempel, vid spelande,
trycka på alla knappar och rycka i alla spakar för att se vad som händer. Personer med
imitativt lärande vill däremot ha en större förståelse för sin problemrymd innan de försöker
ta sig an dess problem. De vill veta utfallet av handling innan de agerar och exempelvis i spel
föredrar dessa en mer förklarande tutorial innan de släpps lös i spelvärlden. Dessa två
inlärningssätt är generellt, men inte exklusivt, baserade på kön där män föredrar explorativt
lärande och kvinnor föredrar imitativt lärande (Graner Ray, 2002). Gee (2005) menar dock
att barn oavsett kön använder sig av probing-kretsloppet, vilket jag menar är explorativt
lärande, då det kräver att den lärande själv provar sig fram för att hitta lösningar, vilket är
själva grundstommen i explorativt lärande. Därmed torde personer oavsett kön kunna
använda samma inlärning även i vuxen ålder. Om Graner Rays (2002) särskiljning av
inlärningssätt och kön är genetiskt betingat eller baserat på preferenser påtvingade av de
sociala konstruktionerna kring kön är en större fråga än vad som kan ges ett definitivt svar i
den här rapporten. Oavsett vilket som är fallet är det därmed viktigt att designa så
inkluderande som möjligt.

2.4.2 Tekniker för lärande i spel
Boon och Bateman (2006) problematiserar det faktum att det i dagsläget ej finns någon enad
designfilosofi kring hur tutorials och lärande i spel bör utformas. Boon och Bateman (2006)
diskuterar flertalet tekniker som för närvarande används i spel. Bland dessa nämns
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exempelvis träningsfilmer, informationsrutor som förklarar spelet, hjälprutor som finns
utspridda i spelvärlden, manualer och kontextkänsliga kommentarer som hjälper spelaren då
denna kommer till platser där nya mekaniker bör användas. Gemensamt för dessa är dock att
de i de flesta fall sätter spelaren i en tydlig lärandesituation som bryter den fjärde väggen.
Smith (2009) menar att lärandemomenten i spel bör maskeras för spelaren så att spelaren
själv inte upplever att denne är i en lärandesituation. Detta då spelare ej spelar för att lära sig
utan för själva njutningen av att spela (Smith, 2009). Smith (2009) har genom att studera
flertalet existerande spel kunna urskilja ett antal tekniker som används för just detta.
En teknik som Smith (2009) kallar ”Show me: The Missouri Principle” går ut på att spelaren
visas hur denne ska agera. Exempelvis kan detta göras genom att man låter en icke spelbar
karaktär utföra intressanta handlingar. Spelaren kommer då att vilja efterlikna detta
beteende och lär sig således de berörda spelmekanikerna. Detta är en typ av transfer (se
avsnitt 2.4) då spelaren genom att se någon annan lösa ett problem, genom transfer kopplar
det till sin egen situation och problem.
Ytterligare en teknik som Smith (2009) identifierat är något som han kallar ”The assumption
principle”. Denna teknik går ut på att spelet använder sig av objekt som är bekanta för
spelaren. Spelaren kommer då att göra antaganden, baserat på tidigare erfarenheter, om
objektets egenskaper och på detta sätt lära sig spelet. Smith menar att denna teknik även kan
appliceras på spelets tema och karaktärer. Även denna princip använder sig av transfer för att
lära spelaren. Detta då spelarens tidigare erfarenheter appliceras på olika element av spelet
för en ökad förståelse. Kopplingar kan även göras till Gees (2003) probingkretslopp. Detta då
spelare gör antaganden baserat på tidigare erfarenheter (ställer hypoteser) och sedan testar
för att se om antagandena är sanna.
En annan teknik för lärande av spel grundar sig i att det ska vara enkelt för spelare att
upptäcka egenskaper i spelet av misstag. Smith (2009) kallar detta för ”The Street Fighter
Principle”4. Genom att tillåta spelaren att utforska spelet och dess kontroll tenderar spelaren
att lära sig inte bara de grundläggande kontrollerna utan även av misstag ge den input som
behövs för mer avancerade handlingar. När spelaren sedan vet att dessa mer avancerade
handlingar finns till dennes förfogande kan de sedan extrapolera bakåt för att lära sig hur de
ska utföras. För att ytterligare motivera spelaren att undersöka spelet, och upptäcka fler
handlingar, kan tekniken kombineras med belöningar. Genom att strategiskt placera
belöningar på platser där speciella mekaniker kan eller behöver användas uppmanas ett mer
explorativt beteende och chansen för att spelaren upptäcker dessa ökar.
”You’re soaking in it” tekniken går ut på att spelaren tvingas in i handlingar trots att denne
egentligen haft en annan agenda (Smith, 2009). Detta kan exempelvis göras genom att
spelaren leds till en plats i spelvärlden som är designad för ett visst ändamål. Endast genom
att befinna sig på platsen kommer spelaren att försättas i en situation och tvingas att agera
utefter denna och därmed lära sig mekaniken.
Smith (2009) beskriver även tekniken ”The Pretty Picture Principle”. Smith (2009) använder
sig av ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord” och menar att bilder ibland är mer
lämpligt än text när det kommer till att förklara vissa element i spelet.

4

Namnet är taget från fightingspels-franchisen Street Fighter (Konami).
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3 Problemformulering
Swink (2008) menar att utan spelaren finns det inget spel. Till skillnad från till exempel en
film som fortgår även om det inte är någon som tittar, kräver spel interaktion från
användaren. Spel kräver alltså en spelare och för att kunna spela behöver spelaren förstå
spelet. Dock spelar inte personer för att lära sig utan för själva njutningen av att spela (Smith,
2009). Ansvaret för att spelaren ska lära sig spelet ligger på dess skapare som behöver
kommunicera spelets funktionalitet till spelarna på ett effektivt och involverande sätt. Smith
(2009) menar att presentationen av hur spelet ska spelas är av stor vikt för hur spelarna lär
sig och upplever spelet. Gee (2003) förespråkar en aktiv inlärning av spel där spelarna, lär
genom att göra, och menar att det är det enda sättet att förstå en semiotisk domän. Samtidigt
förespråkas det i heuristiker för speldesign att lärande bör vara involverande, intressant och
efterhärma riktiga spelsituationer (Schaffer, 2007).
I dagsläget finns ingen enad designfilosofi när det kommer till tutorials i spel (Bateman &
Boon, 2006). Hur ska då tutorials och inlärning i spel designas? Rogers (2010) menar att
lärandet bör ske genom hela spelet och inte bara begränsas till en tutorial, detta för att hela
tiden hålla spelet intressant och även kul (Koster, 2005). Gee (2003) är av samma åsikt och
menar att spelaren ständigt måste möta utmaningar som är i linje med dess övre
kompetensnivå och tvingas lära sig nya saker för att lärande ska fortsätta vara intressant.
Denna teori kring lärande kan kopplas till Czikszentmihalyis (2003) flowteori som även den
menar att utmaningar som är i linje med spelarens kompetensnivå är fördelaktigt, dock här
för att uppnå flow. Jag menar, med stöd från Ghani (1995), Skadberg och Kimmel (2004)
samt Webster, Trevino och Ryan (1995, i Hoffman & Novak 1996), att det finns en relation
mellan flow och lärande. Detta då både aktivt lärande och flow uppstår från samma
förutsättningar, vilket är en, inom utövarens/den lärandes kompentens, ökning av utmaning
över tid. Borde det då inte vara fördelaktigt att designa spel så att de främjar både inlärning
och flow, då de båda är eftersträvansvärda och bidrar till spelarens engagemang? Och borde
inte ett spel designat för det ena även främja uppkomsten av den andra? Utifrån ovanstående
teorier om flow och inlärning verkar det som att de inlärningsmetoder som bäst främjar
uppkomsten av flow är aktiva och att flow i sin tur främjar aktiv inlärning då det skapar ett
mer explorativt beteende och även bättre inlärning. Detta leder fram till hypotesen som är att
”Aktiv inlärning är fördelaktig för att främja uppkomsten av flow”. Frågeställningen som
detta arbete syftar att besvara, vilken i sin tur bör leda till att hypotesen antingen stärks eller
förkastas är följande:
Hur bör ett dataspels tutorial designas för att spelaren ska lära sig samtidigt som den
främjar uppkomsten av flow?
För att testa denna frågeställning har en produkt i form av ett spel att skapats. Detta spel
innehåller två okonventionella spelmekaniker vilka ska läras ut till spelaren. Spelet innehåller
även konventionella mekaniker men de okonventionella mekanikerna är spelets
huvudmekaniker mot vilken merparten av testningen utförts. För att ytterligare undersöka
spelarnas inlärning och bemästrande av spelet analyseras även de dynamiker som uppstår
vid spelsessionerna. För att mäta spelarnas estetik (upplevelse) används begreppet flow
vilket, enligt till Czikszentmihalyi (2003) är den optimala upplevelsen.
Två versioner av spelet har skapats, där skillnaden ligger i spelets tutorial och hur
spelmekaniken presenteras. Den ena versionen använder sig av aktiv inlärning genom att
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inkorporera spelets inlärning i faktiska spelmoment för att förmedla dessa på ett förklarande
sätt. Den är alltså designad för ett explorativt inlärningssätt. Den andra versionen har en
förklarande (passiv) tutorial där spelaren först går igenom instruktioner i form av bilder och
text för att sedan spela, alltså är den designad för ett imitativt inlärningssätt5. Detta för att
testa de diametrala motsatserna av inlärning och mäta hur väl spelaren lär, vilka beteende
som uppvisar sig samt uppkomsten av flow i de båda situationerna. Genomförandet av denna
undersökning syftar att lägga en grund till hur tutorials och inlärningsmoment i spelet bör
utformas. Detta då tidigare akademiska studier inom området är skrala.

3.1 Metodbeskrivning
Under detta arbete har utvärderinget skett i två olika skeden med tre olika metoder. Först
gjordes en iterativ heuristisk utvärdering av spelet för att säkerställa att det fungerar som
underlag för de kommande undersökningarna. Denna har utförts fortlöpande under
skapandeprocessen av spelet. Testpersoner har fått svara på frågor beträffande deras
spelvanor. De har sedan fått spela och deras spelsessioner har filmats och iakttagits, varpå de
har fyllt i en enkät med frågor rörande flow. Filmmaterialet har sedan transkriberas och
analyserats tillsammans med enkäterna för att utreda möjliga samband mellan flow och
inlärning samt för att försöka besvara frågeställningen.

3.1.1 Heuristisk utvärdering av dataspel

Heuristisk utvärdering betyder att någon som är påläst inom ett ämne utvärderar produkten
baserat på heuristiker, vilka kan ses som designriktlinjer. Dessa designriktlinjer hjälper
designern att hitta eventuella brister i produkten. Inom området MDI är Nielsens tio
heuristiker (Nielsen, 1994) vida känd (Schaffer, 2008). Genom att studera åtskilliga
användbarhetsproblem har Nielsen (1994) kunnat destillera ner dessa till nio kategorier,
varpå han lade till ytterligare en för dokumentation. Dessa heuristiker kan appliceras på spel
men har tydliga brister vid utvärdering av detta då de fokuserar på användbarhetsproblem
hos uppgiftsorienterad mjukvara när spel istället har ett större fokus på upplevelser. Då
tidigare heuristiker varit bristfälliga har på senare år heuristiker fokuserade på spel börjat ta
form (Schaffer, 2008). De olika heuristikerna kring spel har dock olika fokus. Flertalet
metoder fokuserar mer på speldesign än användbarhet och vissa behöver även bli mer
specifika. Denna kritik kommer från Schaffer (2008) som inte heller drar sig för att kritisera
sina egna användbarhetsheuristiker för dataspel då han menar att de är grovhuggna,
inkompletta och att vissa av dem ej är applicerbara på vissa spel.
Heuristiker har använts för att iterativt utvärdera spelet under utvecklingsprocessen. Detta
så att spelets användbarhet och därigenom lärbarhet främjas. En fördel med heuristisk
utvärdering är att den ej kräver större resurser i form av tid, personer och pengar, jämfört
med exempelvis betatestning (Schaffer, 2008). Då utvecklingen av spelet har skett inom en
väldigt begränsad tidsram har det varit fördelaktigt med en resurssnål metod.
För att utvärdera mekaniker, användbarheten samt lärbarheten (icke att förväxla med
spelarnas lärande vilket är vad som behandlas i arbetets huvudsaklig undersökning) av spelet
har det skett ett urval från flertalet heuristiker vilket utmynnat i en användning av Schaffers
(2007) och Desurvire, Caplan och Toths (2008) heuristiker. Detta då de ger ett fullgott stöd
för utvärdering av de element som varit viktiga för detta arbete och de kvalitéer spelet varit
tvungna att uppfylla för att undersökningen ska kunnat utföras. Vissa av heuristikerna har
5

De olika versionerna kommer fortsättningsvis refereras till som aktiv respektive passiv tutorial.
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bortprioriterats då de fokuserar på element som faller utanför ramarna för detta arbete.
Detta innebär dock inte att dessa, bortprioriterade heuristikerna, är mindre viktiga men att
de har en lägre vikt beträffande målet med denna undersökning.
Den heuristiska utvärderingen av produkten har utförts av författaren till detta arbete, detta
trots att det är rekommenderat att utvärderingen sker av flera personer. En undersökning
med flertalet utvärderare tenderar att upptäcka fler fel, ger möjligheten till en diskussion
kring problemen och tenderar att mynna ut i en mer täckande rapport kring problemen
(Laitinen, 2007). Anledningen till att utvärderingen endast utförts av en person är bristande
resurser. Nielsen (1994) menar att de personer som är mest lämpade för att utföra
heuristiska utvärderingar är användbarhetsexperter och domänexperter. Då författaren av
detta arbete har en stor erfarenhet av dataspel baserat på flera års studier, och således är en
domänexpert, är denna väl lämpad att utföra undersökningen. Detta bör tenderat i att fler
problem upptäckts än fallet då någon ej insatt inom området utfört undersökningen.
Undersökningen har dokumenterats med en mall som har utformats av Laitinen (2007).
Denna mall innehåller elementen titel, från vilken heuristik problemet kan härledas,
uppskattning av hur allvarligt problemet är, en beskrivning av problemet samt
lösningsförslag. Genom att använda sig av denna mall erhålls en struktur vilken gör det
lättare att överblicka de upptäckta problemen.

3.1.2 Experimentupplägg
Swink (2008) menar att det går att sortera in speltestning spel i tre kategorier,
upplevelsetestning, defekttestning och användbarhetstestning. Upplevelsetestning syftar att
testa hur spelare upplever spelet och används för att adressera problem med speldesignen så
som spelets balans, mekanik och flow. Defekttestning är kort och gott testning som utförs i
syfte att upptäcka buggar i mjukvaran. Användbarhetstestning beskriver Swink (2008) som
ett mellanting av de två andra kategorierna där syftet är att hitta brister i spelets stöd för
spelarens uppgifter. För att besvara frågeställningen i det här arbetet har i första hand
upplevelsetestning använts. Upplevelsetestningen har genomförts för att utvärdera den
eventuella uppkomsten av flow och genom att filma testsessionen har en analys av
testdeltagarnas lärande kunnat utföras. Testningen kan i viss mån även ses som en
användbarhetstestning då den i vissa fall använts för att belysa vissa problem med
produkten.
Dessa användartester har gått till som så att testpersonerna delats in i två grupper där den
ena gruppen har spelat versionen av spelet med tutorial som är inriktad på aktivt lärande
medan den andra gruppen har spelat versionen med förklarande tutorial. Tanken var först att
testpersonerna skulle vara ensamma och isolerade från externa störningsmoment. Detta då
inlärningen av spelet är ett av de elements som skulle testas och det viktigt att detta sker utan
yttre påverkan. Detta har sedan, för att underlätta eventuella ingripanden av testledaren,
ändrats till att testledaren befunnit sig i samma rum som testdeltagaren. Detta för att enklare
och utan så stora avbrott kunna informera testdeltagaren om eventuella buggar samt för att
kunna ge testdeltagarna hjälp om de skulle köra fast i spelet. Czikszentmihalyi (2003) menar
att flow är kontextkänsligt, således var meningen att testsessionerna skulle äga rum i en
isolerad laboratoriemiljö förklädd till ett vardagsrum. Detta för att efterlikna en miljö där
dataspel vanligtvis spelas och därmed kunna utvinna så representativ data som möjligt. Detta
var dock inte möjligt på grund av bristande tidsresurser och undersökningarna kom istället
att utföras i tre olika grupprum vid Högskolan i Skövde.
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3.1.3 Tekniker för datainsamling
Vid undersökningen har tre typer av datainsamling utförts. Testdeltagarna har innan
spelsessionen fått besvara frågor beträffande deras spelvana. Spelsessionerna har sedan
spelats in och när en testperson spelat klart har denna fått fylla i en enkät. Inspelningen har
utförts med hjälp av en kamera som spelat in vad som hänt på skärmen. Detta för att kunna
mäta testspelarnas progression, eventuella problem de stöter på i spelet samt vilka
mekaniker de lär sig och vilka dynamiker som uppstår. Det inspelade videomaterialet har
sedan att transkriberas enligt en modell som använts i en undersökning av Oliver och
Pelletier (2005). Transkriberingen har haft fokus på de eventuella problem testpersonerna
stött på men även på deras beteenden, huruvida de lärt sig spelets mekaniker samt vilka
dynamiker som uppstått. Dessa data har utsatts för en kvalitativ analys där tillvägagångssätt
och eventuella lösningar diskuterats och även en kvantitativ analys där tidsdata analyserats.
Transkriberingsmallen samlar data i form av: Tidpunkt för problemet, vad spelaren försöker
göra, de handlingar spelaren utför, mellan vilka element motsägelsen uppstår (t.ex. mellan
regler och subjektet), den logiska förklaringen till problemet och slutligen bevis på
inlärning/lösning av problemet. Denna mall har i vissa fall frångåtts då den ej lämnade
utrymme för transkribera de olika beteenden som inte var direkt kopplade till något problem.
Det transkriberade materialet sammanställdes sedan till ett referat för att underlätta
analysen. Innehållet i referatet (se appendix D) baserades på mönster och beteenden som
kunde identifieras hos respektive testdeltagare. Referatet består av kortfattade beskrivningar
av testdeltagarnas spelsessioner. Då analysen genomfördes användes till största delen
referatet men för att reda ut eventuella oklarheter och för att ytterligare säkerställa att de
data som kunde utläsas från referatet var korrekt användes det transkriberade materialet och
videomaterialet som stöd.
Enkäten som testpersonerna fyllt i har som syfte att samla kvantitativ data för deras
upplevelser och den eventuella uppkomsten av flow under spelsessionen. Detta har mätts
enligt Chens m.fl. (2000) holistiska metod där testpersonerna ombeds gradera, på en
sjugradig likertskala, hur väl tre citat (se nedan) av personer som beskriver sin
flowupplevelse överensstämmer med deras egen upplevelse. Då testpersonernas gradering
påvisar en hög grad av överensstämmelse med citaten bör alltså testpersonen, varit i eller
kommit nära flow under testsessionen. Dessa citat lyder enligt följande:
My mind isn't wandering. I am not thinking of something else. I am totally
involved in what I am doing. My body feels good. I don't seem to hear anything.
The world seems to be cut off from me. I am less aware of myself and my
problems.
My concentration is like breathing. I never think of it. I am really quite oblivious
to my surroundings after I really get going. I think that the phone could ring,
and the doorbell could ring, or the house burn down or something like that.
When I start, I really do shut out the whole world. Once I stop, I can let it back
in again.
I am so involved in what I am doing. I don't see myself as separate from what I
am doing. (Czikszentmihalyis, 1975, i Chen, Wigand & Nilan, 2000)
Då undersökningen utförts i Sverige misstänktes större delen av testdeltagarna ha svenska
som modersmål. Således översattes citaten till svenska. En viss diskrepans mot
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originalcitaten kan ha uppstått men denna bör inte påverkat undersökningen i större
utsträckning.
Enkäten innehåller även nio påstående baserat på de olika elementen av flow där
testpersonerna har graderat hur väl de överensstämmer med deras upplevelse. Syftet med
dessa frågor har varit att undersöka huruvida indikatorer av flow förekommer under
testspelningen. Dessa påståenden har ej hämtats från Chen m.fl’s (2000) metod utan har
skapats av undertecknad och syftar att komplettera Chen m.fl.’s metod genom att undersöka
förekomsten av flow, inte bara holistiskt (Chen m.fl.’s citat) utan även separatistiskt
(påståenden), och därigenom skapa en mer täckande bild av testpersonernas upplevelse.
Påståendena baseras på de olika elementen av flow (se avsnitt 2.2). Dessa element har
omarbetats till påståenden för att skapa ett likadant upplägg som det som används inom
Chen m.fl’s metod. Att genom kvantitativ data undersöka förekomsten av indikatorer
kopplade till de olika elementen av flow möjliggörs en härledning till faktiska element i spelet
genom Sweetser och Wyeths (2005) gameflowmodell. Detta kan visa sig viktigt för att belysa
eventuella problem med spelet som undersökningsobjekt och även för vidare studier inom
området då det kan hjälpa forskare att undvika eventuella designmässiga fallgropar vilka kan
förhindra uppkomsten av flow.
Enkäten har använts för att kunna undersöka uppkomsten av flow på såväl individnivå som
på gruppnivå. Genom att samla kvantitativ data med hjälp av enkäten har även medelvärde
för respektive testgrupp kunnat beräknas vilket underlättar en jämförelse mellan grupperna
och är fördelaktigt i uppgiften att besvara arbetets frågeställning. Det är dock problematiskt
att mäta flow efter att spelsessionen är avlutad då det tenderar att ge upphov till en recencyeffekt (Finneran & Zhang, 2005), med vilket menas att testpersonerna bäst kommer ihåg den
del av testsessionen som ligger närmast ifyllnaden av enkäten rent tidsmässigt. Alternativt
skulle mätningen kunna utförts under själva spelsessionen. Detta skulle kunnat utföras
genom användning av utrustning för att både fysiskt och psykiskt läsa av spelaren under
testsessionen. Dock är detta något som faller utanför detta arbetes resurser. Ytterligare ett
alternativ hade varit att göra korta avbrott under testsessionen, där testpersonerna fått svara
på frågor eller fylla i enkäter. Detta blir dock kontraproduktivt vid mätande av flow då det
tenderar att bryta spelarens flow eller förhindra uppkomsten av detta (Finneran & Zhang,
2005).
Finneran och Zhang (2005) diskuterar även användningen av kvalitativa metoder för att
undersöka flow och menar att flera av dessa är problematiska då de ej tar hänsyn till den
senaste forskningen inom området. Att använda en kvalitativ undersökningsmetod för att
mäta flow skulle även vara problematisk då det genererar en stor mängd data som behöver
genomgå kvalitativ analys. Detta arbete samlar redan kvalitativ data i form av videomaterial.
Om ytterligare kvalitativ data skulle behöva analyseras skulle det kräva större tidsresurser än
vad som är inom ramarna för detta arbete.

3.1.4 Deltagare

Användartesterna har utförts med testpersoner som är vana dataspelare. Detta grundar sig
dels
i
ett
bekvämlighetsurval,
då
undersökningen
har
utförts
på
Dataspelsutvecklingsprogrammet vid Högskolan i Skövde, där de flesta studenter har en viss
dataspelsvana. Urvalet grundar sig även i vad undersökningen syftat att undersöka. Detta då
meningen inte varit att undersöka flow i samband med hur testpersoner lär sig inputenheten6
6

D.v.s. den specifika kontrollmetod spelet använder.
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utan flow i samband med hur testpersoner lär sig själva spelet. I en undersökning där
testpersonerna var ovana spelare skulle ett allt större fokus behöva riktats mot
grundläggande inputinlärning än vid denna undersökning med vana spelare. Därmed ej sagt
att de principer och teorier kring lärande i spel som diskuteras i detta arbete är effektiva eller
ej vid lärande av mindre erfarna spelare. För att säkerställa testdeltagarnas dataspelsvana
ställdes några korta kontrollfrågor, där testdeltagarna med bristfällig dataspelsvana skulle ha
sållats bort. Även vid sökande av deltagare var dataspelsvana ett explicit kriterium. Detta för
att minska risken för att testpersonerna ej är vana dataspelare och i onödan uppta deras tid.
Studien inkluderade både män och kvinnor som spelar spel. Detta då det kan finnas
skillnader i hur män och kvinnor lär sig spel (Graner Ray, 2002). Anledningen till att det
utförts en urvalsundersökning istället för en totalundersökning är att resurserna för detta
arbete är ringa och ej tillåter undersökningen att nå ut till en tillräckligt stor grupp för att
kunna medbringa en önskvärd generaliserbarhet.

3.2 Genomförande
Undersökningen genomfördes med sammanlagt åtta testdeltagare vilka delades in i två lika
stora grupper. Både grupperna innehöll tre personer av manligt och en person kvinnlig kön.
Den ena gruppen spelade versionen med aktiv tutorial, medan den andra gruppen spelade
versionen med passiv tutorial, (dessa grupper kommer i fortsättningen att refereras till som
aktiva gruppen respektive den passiva gruppen). När deltagarna anlände till undersökningen
fick de först svara på några enkla frågor:







Har du spelat digitala spel tidigare?
Vilken är din favoritgenre?
Nämn några favoritspel inom genren.
Har du spelat plattformsspel förut?
Nämn några favoriter inom genren.
Hur många timmar i veckan/om dagen spelar du?

Dessa frågor användes för att säkerställa att deltagarna besatt den spelvana som var
nödvändig för att undersökningen skulle kunna genomföras då undersökningen syftar att
undersöka just vana spelare. Inga testdeltagare kom att uteslutas från undersökningen efter
att de besvarat frågorna. Då spelarna svarat på dessa frågor blev de informerade om att
undersökningen handlade om level design, vilket är undersökningens coverstory, samt hur
spelsessionen skulle gå till varpå de fick spela. Spelarna fick sedan spela på egen hand och
ingrepp från testledaren skedde endast vid uppkomsten av buggar samt vid tillfällen där
testdeltagaren under en längre period avstannat i sin progression genom spelet. När
testdeltagarna klarat spelet eller valt att avbryta sin spelsession fick de reda på
undersökningens egentliga syfte och fick sedan svara på en ett antal enkätfrågor (se appendix
C). Då enkäten fyllts i tackades testpersonerna för sitt deltagande och testsessionen
avslutades.

3.2.1 Pilotstudie

Innan den riktiga undersökningen genomfördes användes en pilotstudie att undersöka
huruvida spelet var balanserat för att passa spelvana spelare och för att undersöka om
flowenkäten var enkel att förstå. Denna pilotstudie innefattade endast en deltagare som
spelade versionen av spelet med aktiv tutorial. Testdeltagaren som är en ganska sporadisk

21

spelare visade på god förståelse för enkäten och kunde utan större problem spela igenom
spelet. Spelet ansågs därmed vara balanserat för den grupp arbetet syftar att undersöka.

3.2.2 Material

Undersökningen utfördes på en bärbar dator av sig av typen MacBook. Inputenheten som
användes var en sladdbunden XBOX 360-handkontroll. Vid undersökning använde
deltagarna slutna hörlurar. Detta för att avskärma dem och reducera eventuella
störningsmoment. Kameran som användes var en kompaktvideokamera. Denna placerades
på ett kamerastativ av typen trebensstativ.

3.2.3 Lokal

Undersökningen genomfördes i tre olika grupprum vid Högskolan i Skövde. Dessa grupprum
arrangerades på likartade sätt. Datorn stod på ett bord och deltagaren placerades i en stol
framför denna. Videokameran var placerad till vänster bakom testdeltagaren. Försöksledaren
satt med i rummet under hela spelsessionen och var placerad till höger bakom testdeltagaren.
Rummen var avskärmade från insyn för att minska eventuella störningsmoment och
testdeltagarens möjliga oro över att vara observerad. Samtliga spelsessioner utfördes under
dämpade ljusförhållanden.

3.2.4 Cover story
Om testdeltagarna hade informerats om att undersökningen handlade om lärande i digitala
spel fanns risken att de skulle bete sig annorlunda och reflektera mer över spelets faktiska
inlärningsmoment än vad de skulle göra under en ”vanlig” spelsession. Detta skulle ge
resultat som ej speglar verkligheten och därmed sågs behovet av att använda en cover story
vid undersökningen. Cover storyn var att undersökningen handlade om level design.
Testdeltagarna utlovades mer information om undersökningen då de spelat klart och
uppmanades att spela så som de skulle göra i en vanlig situation. Anledningen till att cover
storyn var just om level design är då det är ett vanligt förekommande ämne inom speldesign,
och därmed kan anses trovärdig, och att den med största sannolikhet ej skulle medföra någon
oönskad disparitet i resultaten av den riktiga undersökningen.
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4 Projektbeskrivning
Arbetet på detta spel har skett kollaborativt med Pontus Hallén som är en student på
programmet Dataspelsutveckling, med inriktning på design, vid Högskolan i Skövde. Pontus
Halléns examensarbete fokuserar på Dynamic Difficulty Adjustment. Då båda
examensarbetena behövde en produkt för att kunna testa sina frågeställningar har ett
samarbete skett vid utvecklingen av en gemensam grundversion ett spel vilken sedan
utvecklats i olika riktningar för att tillgodose behoven för de specifika frågeställningarna och
dess undersökningar. Den version av spelet som har använts för att besvara frågeställningen
för detta arbete kommer har inte använt sig av någon form av Dynamic Difficulty Adjustment
då detta tenderar att ge spelare med olika skickligheter olika upplevelser då svårighetsgraden
är dynamisk och ej statisk. Detta hade i sin tur riskerat att påverka undersökningen och ge
upphov till missvisande disparitet i resultaten.
Vid starten av utvecklingsprocessen fanns endast ett spelkoncept som ej var komplett. Detta
koncept utvecklades sedan till ett mer djupgående designdokument som berörde de viktiga
aspekterna av spelet så som dess mekaniker, grafik och ljudeffekter men även idéer för vad
som kan komma att implementeras vid en eventuell fortsatt utveckling av spelet. Utifrån
detta designdokument genomfördes sedan implementationen.

4.1 Mjukvara
Olika utvecklingsverktyg är olika lämpliga för olika implementationer och
gruppkonstellationer. Det var därmed av vikt att verktyget var lämpat för den speldesign som
under projektet skulle komma att implementeras. Utvecklingsverktyget som använts för att
implementationen av spelet är Unity 3 (Unity Technologies, 2011). Att valet föll på just detta
verktyg grundar sig i flertalet anledningar. Unity 3 är gratis vilket är fördelaktigt då detta
arbete har en väldigt begränsad budget. Det har även stöd för 3D grafik vilket är fördelaktigt
utifall utvecklingen av spelet skulle fortsätta, med målet att släppas kommersiellt, då 3D
grafik, snarare än 2D grafik är rådande branschstandard. Unity 3 är även ändamålsenligt
adekvat då det tillåter två utvecklare med endast grundläggande programmeringserfarenhet
att skapa ett spel med fullgod funktionalitet.
För att skapa grafiken till spelet har flertalet program använts. Primitiver från Unity 3 har
använts för att skapa banorna och vissa av objekten som återfinns på dessa. I de fall där det
fanns ett behov för mer avancerad grafik samt 2D-texturer har programmen Autodesk Maya
2012 (Autodesk, Inc., 2012) samt Adobe Photoshop CS5 Extended (Adobe Systems
Incorporated, 2010) använts. Ljuden i spelet har skapats och redigerats med hjälp av
programmen Audacity (Open Source, 2011) och Logic Pro 9 (Apple Inc., 2011).

4.2 Utvecklingsprocessen
4.2.1 Planering
Vid planeringen av projektet utfördes en så kallad Work Breakdown Structure7 (Pressman,
2010) där arbetet med produkten i sin helhet bryts ner i mindre delar som i sin tur
representerar de uppgifter som måste utföras för att produkten ska kunna färdigställas. En
WBS ska innehålla alla uppgifter som behöver utföras, varken mer eller mindre. Detta var
7

Work Breakdown Structure kommer i fortsättningen att refereras till som WBS.
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dock något som frångicks under projektet då det inom dataspelutveckling, utan att besitta
flerårig erfarenhet inom området, är svårt att från början specificera alla uppgifter. Projektets
WBS innehöll även uppgifter som inte var nödvändiga för färdigställandet av produkten men
som skulle komma att implementeras i mån av tid. Detta medförde att projektets WBS blev
något mindre tydlig, vilket vägdes upp av att en prioritering av uppgifterna utfördes.
Projektets WBS låg sedan som grund till planeringen av arbetet och utmynnade i olika
checklistor innehållande spelets uppgifter. Då det var två stycken som arbetade på samma
spel utfördes dels en gemensam planering för utvecklingen av spelet men även självständiga
planeringar för de individuella arbetena.

4.2.2 Process
Då både detta och Pontus Halléns arbete vara beroende av ett spel för att kunna skapa den
produkt som kommer att ligga till grund för undersökningen har utvecklingen av spelet
kunnat utföras kooperativt. Utöver det att arbetet med de olika produkterna skett individuellt
har det även kunnat ske en logisk uppdelning av mycket av spelets grund. Då detta arbete
behandlar inlärning och uppkomsten av flow är det viktigt, i synnerhet för inlärningen, att
spelets mekaniker och objekt ger tydlig auditiv och visuell feedback. Därmed tilldelades
uppgiften att skapa all grafik samt alla ljud till undertecknad. Likaså uppgiften med
utvecklingen av spelets banor/bana. Detta då utformningen av dessa är av stor vikt vid
inlärning av spelets mekaniker (se avsnitt 4.3.2 och 4.3.4). Spelets grundläggande mekaniker,
objektfunktionalitet och kamerakontroller har dock utvecklats gemensamt.
Utvecklingsgruppens ringa storlek medförde korta kommunikationsled vilket i sin tur bidrog
till en hög grad av transparens beträffande spelets progression, pågående arbete samt
designval. Gruppens storlek minskade relevansen för att använda någon av de många
mjukvaruutvecklingsmetoder som ofta används inom spelutveckling då dessa är anpassade
för att användas i projekt med större personalresurser. Dock har arbetsprocessen hela tiden, i
den mån det varit möjligt, varit iterativ, något som förespråkas av mångt och många inom
mjukvaruutveckling (Benyon, 2010; Pressman, 2010). Funktionaliteten hos spelet har under
hela utvecklingsprocessen kunnat itereras likaså arbetet med spelets banor men däremot ej
spelet som helhet på grund av den korta utvecklingstiden. Projektets progression
dokumenterades kontinuerligt genom de checklistor som skapats tidigare under projektet
vilka tillät enkel överblick av projektets status.
Då spelet utvecklas i mjukvaran Unity 3 som redan från början tillhandahåller
grundläggande spelfunktionalitet kunde fokus inledningsvis istället läggas på
implementationen av spelets grundmekaniker. När grundmekanikerna vara färdigställda
kunde arbetet med funktionalitet för spelets fiende, faror och andra objekt utföras. Denna
funktionalitet skrevs i skript vilka applicerades på så kallade placeholders8 varpå den grafiska
och auditiva representationen för de individuella objekten kunde utvecklas. När alla objekt
var klara kunde arbetet med spelets banor och tutorials att påbörjas (se avsnitt 4.3.2-4.3.3).
Utvecklingen av spelets aktiva samt passiva tutorial utfördes parallellt för att säkerställa att
de båda lär ut samma mekaniker. Arbetet utmynnade i två körbara versioner av spelet. En
version av spelet innehåller en aktiv tutorial i form av en bana designad för inlärning av
spelets mekaniker följd av en vanlig bana. Den andra versionen av spelet innehåller en passiv
En placeholder är enkla objekt som skapas i syfte att representera det kommande mer utvecklade
objektet vars hela implementation sker vid ett senare tillfälle.
8

24

tutorial bestående av rutor med förklarande text och bilder följt av samma bana som den
aktiva tutorialen.

4.2.3 Designval

För att effektivt kunna diskutera de designval som utförts under utvecklingen av spelet (se
figur 5) följer först en kort beskrivning av spelet och dess mekaniker. I spelet åtar sig spelaren
rollen av en boll. Denna boll kan studsa, rulla i x-led samt ladda upp kraft vilken kan
appliceras i valfri riktning i x- och y-led, varpå bollen rör sig i denna riktning. Bollen kan
även öka världens gravitation för att på ytterligare sätt navigera världen.
Gravitationsmekaniken gör även att bollen krymper och får möjligheten att navigera trånga
utrymmen. Bollen har en syremätare vilken fungerar som en slags livmätare. Då denna
mätare reducerats till noll dör bollen och flyttas tillbaka till senast passerade checkpoint.
Olika faror i spelet minskar bollens syre inkrementellt medan andra orsakar läckage vilket
minskar bollens syre över tid. För att återfå syre samt täta läckage används syrgastuber samt
tejprullar vilka finns spridda över banorna.

Figur 7 Skärmbild från spelet.
Spelet har utvecklats till PC och använder sig på grund av behovet av en analog styrenhet av
en Xbox 360 handkontroll. Målet i spelet är att progressera genom banorna samt överleva
eventuella faror som finns på vägen mot målet. Bollen, samt nästintill alla andra objekt, är
begränsade till rörelser i x- och y-led. Därmed kan spelet genrebestämmas till att vara ett
plattformsspel i 2,5D9. Plattformsspel som begränsar spelandet till ett 2D-plan (detta
innefattar både 2,5D samt konventionella plattformsspel i 2D) har djupt rotade
genrekonventioner (Adams & Rollings, 2007) vilka i många fall bestämmer spelets
mekaniker. Adams och Rollings (2007) menar att plattformsspel är spel där spelaren
kontrollerar en avatar som rör sig genom vertikalt överdrivna miljöer medan denna undviker
diverse faror och fiender. De menar vidare att avataren har förmågan att utföra övernaturliga
hopp och att denna ej kan bli skadad av fall från höga höjder. Den huvudsakliga mekaniken

9

Term för spel som använder sig av 3D-grafik men begränsar spelandet till ett 2D-plan.

25

är hoppmekaniken. Plattformsspel innehåller även orealistisk fysik då avataren kan byta
rörelseriktning medan denna befinner sig i luften.
Att skapa ett spel som helt följer dessa konventioner när undersökningen syftar att
undersöka inlärning skulle ej fungera då vana spelare utan problem och utan några egentliga
inlärningsmoment skulle förstå hur spelet fungerade bara genom tidigare erfarenheter. För
att kunna undersöka inlärningen av spelets mekaniker var det alltså viktigt att frångå genrens
konventioner och skapa något som, inte nödvändigtvis var unikt, men något som skiljer sig
från den stora massan spel inom genren och därmed tvinga spelaren att lära sig för att kunna
progressera i spelet.
En markant skillnad mot de flesta spelen inom genren är avsaknaden av en hoppmekanik.
För vertikal förflyttning används istället kraftmekaniken vilken fungerar som så att man kan
ladda upp kraft som kan appliceras i valfri riktning. Typisk hoppmekanik i plattformsspel är
beroende av att spelaren är i kontakt med marken för att kunna hoppa. Kraftmekaniken i
detta spel skiljer sig från detta då den kan användas när som helst. Dock har mekaniken en
uppladdningstid där kraften ökar över tid tills det att den når en maxnivå. Detta medför att
spelaren behöver lägga en större vikt på planering av sin navigation genom banan. Till en
början skulle spelet kretsa kring navigation genom banorna genom användning av horisontell
rörelse-, studs- och kraftmekaniker. I och med risken för att inlärningen av dessa mekaniker
tillsammans skulle utgöra en allt för lite utmaning för spelaren, vilket skulle riskera att
undersökningens vikt reduceras avsevärt, sågs behovet av implementationen av ytterligare
spelmekanik. Detta utmynnade i gravitationsmekaniken som tillåter spelaren att modifiera
spelvärldens gravitation samt storleken på bollen. Även denna mekanik är något som skiljer
sig från genrekonventionerna vilket ökar behovet för inlärning hos spelaren.
Eftersom bollen i spelet skulle reagera enligt fysikens lagar tillsammans med resterande
objekt i spelvärlden ansågs det lämpligt att använda sig av den inbyggda fysikmotorn i Unity
3. Genom detta kunde arbetsbördan med skriptningen av spelets funktionalitet hållas nere.
Dock medförde användandet av fysikmotorn en minskad kontroll över hur objekten i spelet
interagerar med varandra. Detta då fysikmotorns implementation är dold för användaren och
denna enbart tillåts ändra vissa variabler som finns tillgängliga i mjukvarans gränssnitt. Då
motorns fysikberäkningar är en avancerad process med många variabler kunde det ibland
vara svårt förutse beteenden vilket i vissa fall orsakade problem med bland annat
balanseringen av bollen.
Balanseringen av bollens beteenden var något som genomgick flertalet iterationer. Då denna
är spelarens karaktär och spelarens enda sätt att interagera med spelvärlden är det viktigt att
upplevelsen av denna var bästa möjliga. Samspelet mellan de olika mekanikerna och spelets
fysikmotor medförde en stor mängd variabler att ta hänsyn till vid balanseringen och
försvårade därmed arbetet med detta. Problematiken var som sådan att en balansering som
upplevdes underhållande medförde att spelaren fick allt för stor frihet i sina rörelser vilket
skulle kunna komma att försvåra designen av spelets banor. Spelaren kunde till exempel
genom att nyttja kraftmekaniken i samband med gravitationsmekaniken och studsmekaniken
uppnå väldigt högt moment och därmed hoppa väldigt högt. En mer begränsande
balansering skulle istället medföra mer lättarbetad bandesign men samtidigt minska
spelarens förnöjelse. Balanseringen utmynnade i en kompromiss där kontrollen erbjuder
tillräcklig frihet för att spelaren ska finna dess nyttjande underhållande men samtidigt
begränsa spelaren tillräckligt för att det ej skulle uppstå problem med bandesignen.
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4.3 Implementation
4.3.1 Förstudie
Innan arbetet med spelets inlärning tog vid genomfördes en informell förstudie för att
undersöka utformningen av lärandetekniker i befintliga spel. Detta med fokus på aktiv
inlärning. Smith (2009) nämner flertalet spel som använder sig av olika tekniker för detta.
Dessa spel studerades och teknikerna övervägdes. Inspiration kom även att hämtas från
Mega Man (Capcom, 1987) samt Mega Man X (Capcom, 1993) genom en den animerade
videon Sequelitis – Mega Man Classic vs. Mega Man X skapad av Arin Hanson (2011), även
känd som Egoraptor. Denna video belyser vad Hanson själv menar är problemen med
lärande i spel men även två spel som han menar gör mycket rätt beträffande utlärning (Mega
Man och Mega Man X) då de låter spelaren lära sig genom faktiska spelmoment.

4.3.2 Aktiv tutorial
Detta avsnitt syftar att belysa de tekniker som tillämpats för inlärning i den aktiva tutorialen
samt arbetet med dessa. Alla delar av tutorialbanan diskuteras dock inte utan fokus kommer
att riktas på de viktigaste delarna, teknikerna och mekanikerna.
När spelaren börjar spela tutorialbanan är spelarens kontroll över bollen begränsad på så sätt
att kraftmekaniken är borttagen. Detta för att fokusera inlärningen på färre moment och
introducera mekanikerna för spelaren i ett kontrollerat tempo. För att överensstämma med
bollens tillgängliga mekaniker har den grafiska representationen av bollen, som vanligtvis
även har en inre boll som representerar kraftmekanikens styrka och riktning, ändrats (se
figur 6). Även ljudeffekterna för kraftmekaniken är borttagna. Detta för att minska risken för
att förvirra spelaren genom att ge feedback på icke existerande mekaniker.

Figur 8 Den grafiska representationen av bollen med (höger) och utan (vänster)
kraftmekanik.
Då banan startar lämnas spelaren att helt på egen hand upptäcka hur den horisontella
rörelsemekaniken fungerar. Detta följer dock genrekonventioner då den styrs med vänster
analogspak. Därmed bör spelaren snabbt upptäcka denna mekanik vid utforskande av
handkontrollen. Detta lärandemoment har hämtats från Smiths (2009) ”The Street Fighter
principle”. Direkt till vänster om bollen finns en vägg som begränsar spelarens rörelse. Denna
vägg finns i spelet med syfte att leda spelaren åt rätt håll. Samma teknik används i Mega Man
X (1993) vilket diskuteras av Hanson (2011). När spelaren sedan progresserar längs banan
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kommer denna nå spelets första objekt vilket är ett mynt. När bollen kommer i kontakt med
detta belönas spelaren omedelbart med ett positivt ljud samt att spelets GUI10 visar att ett
mynt har plockats upp. Spelaren torde därmed förstå att mynten är något eftersträvansvärt
som denna bör plocka upp. Mynten fungerar på så sätt som både belöning för spelaren vid
avklarade moment men även som en guide vilken leder spelaren till såväl platser som till
önskade tankegångar. Att använda belöningar på detta sätt förespråkas av såväl Smith
(2009) som Gee (2003).
Studsmekaniken förklaras för spelaren genom att denna försätts i en situation där den är
tvungen att rulla bollen ut för kanten på ett mindre stup för att progressera varpå bollen
studsar när denna kolliderar med marken (se figur 7). Ytterligare incitament för att rulla ut
för kanten är det faktum att det finns ett mynt nedanför. Då mynten introducerats endast
några sekunder tidigare och gav positiv feedback bör spelaren ledas till att plocka upp även
detta. Spelaren kan även göra antaganden om egenskaperna hos bollen enligt vad Smith
(2009) kallar ”The assumtion principle”. Då det är just en boll kan spelaren genom tidigare
erfarenheter av bollar anta att den studsar då detta är en vanlig egenskap hos dessa.

Figur 9 Banparti som syftar att förklara studsmekaniken. Lägg även märke till
syremätarens tillstånd.
Vilket kan skådas i figur 6 så är syremätaren (oxygen) ej i sitt fulla tillstånd vid start av spelet.
Detta är en del i förklaring av hur man som spelare återfår syre. Kort efter scenariot som
visas i figur 7 kommer spelaren att nå spelets första syretub. Vid kollision med denna fylls
spelarens syremätare upp till max och en positiv ljudfeedback spelas upp för spelaren. Såväl
förklaringen av studsmekaniken samt syretuben och syremätaren sånär som tvingar spelaren
in i en lärandesituation och kan kopplas till tekniken som Smith (2009) kallar ”You’re
Soaking in it”. I detta exempel finns det dock inget som fullt ut tvingar spelaren till dessa
handlingar. Men då det inte finns något annat att göra och då det är tydligt att progression
sker genom att röra sig till höger kommer spelaren förr eller senare utföra handlingarna.
10
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För att förklara gravitationsmekaniken blir spelaren visad hur denna ska göra för att lösa ett
problem i vad Smith (2009) kallar Show me: The Missouri Principle. Denna teknik
förespråkas även av Gee (2003). Spelaren når en smal passage vilken den endast kan ta sig
förbi genom att använda gravitationsmekaniken och därmed göra bollen mindre. Direkt
därefter når spelaren ett segment där fläktar blåser bollen mot taket av ett avgränsat
utrymme och där vägen ut befinner sig i golvhöjd. Även här behöver spelaren använda
gravitationsmekaniken. Detta för att övervinna fläktarnas kraft, nå golvhöjd och sedan
tillåtas progressera. För att spelaren ska förstå hur dessa spelmoment ska utföras används
ytterligare en boll/karaktär som själv progresserar genom segmentet (figur 8). När spelaren
närmar sig segmentet och kolliderar med en trigger11 låses spelarens kontroller varpå
kameran panorerar för att sedan följa den andra bollen när denna använder sig av
gravitationsmekaniken. Då både spelarens boll och den andra bollen är likadana sånär som
på färgsättning kan spelaren göra antaganden om att dess egenskaper är desamma. Genom
detta uppmanas spelaren att återigen utforska handkontrollen, enligt ”The Street Fighter
principle” (Smith, 2009), och hitta knappen som låter denna använda gravitationsmekaniken
för att sedan kunna imitera den andra bollens användning av denna.

Figur 10 Bansegment för förklaring av gravitationsmekaniken.
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Term för att beskriva volymer som reagerar på kollision med spelaren. Dessa är ofta osynliga.
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Samma teknik används för ytterligare förklaring av gravitationsmekaniken men även vid
förklaring av kraftmekaniken. Efter att spelaren plockat upp den inre bollen som
representerar kraftmekaniken (se figur 6) når denna en trigger som återigen flyttar kamerans
fokus till den andra bollen som visar hur denna mekanik ska användas.
Under tutorialbanan kommer spelaren även introduceras för resterande objekt som återfinns
i spelet, dock här i en kontrollerad miljö. Spelaren kan dö under tutorialbanan men risken
minimeras då varje element som är farligt och kan ge eventuell skada efterföljs av objekt som
reparerar skadan. De olika mekanikerna introduceras i ett tempo som tillåter spelaren att
reflektera över vad denna lär sig samt praktisera detta innan någonting nytt introduceras
vilket är viktigt enligt Gee (2003).

4.3.3 Passiv tutorial
Spelets passiva tutorial syftar att lära spelaren spelets mekaniker genom text och bilder.
Smith (2009) menar att bilder ibland är mer lämpliga än ord för att beskriva element i spel.
För att göra denna tutorial så tydlig som möjligt används såväl förklarande bilder från spelet
som bilder på handkontrollen och dess input för de olika mekanikerna (se figur 8).

Figur 11 Förklaring av kraftmekaniken.
De olika objekten presenteras i logiska kombinationer. Till exempel förklaras taggarna, vilka
orsakar läckage samt tejpen som tätar läckage tillsammans i samma tutorialruta (se figur 9).
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Detta så att spelaren förstår kopplingen mellan de olika objekten. Schaffer (2008) menar att
stora block med text bör undvikas. Därmed har mängden text i tutorialrutorna försökt att
hållas kort och koncis (se figur 9 och 10).

Figur 12 Förklaring av sambandet mellan taggar och tejp.

4.3.4 Bana 1
Bana 1 som efterföljer spelets båda tutorials har designats så att spelaren har möjlighet att
praktisera vad han eller hon lärt sig. Inga nya moment introduceras utan fokus ligger helt på
de olika mekaniker och objekt spelaren lärt sig om genom den tutorial som denna gått
igenom. Bana 1 är balanserad som så att spelaren med den kunskap denna förvärvat inom
tutorialen till en början enkelt ska kunna progressera. Utmaningen stegras i och med att flera
av mekanikerna och objekten efter att ha presenterats enskilt, kombineras. Denna metod
förespråkas av Hansons (2011) som menar att detta är ett rättvist sätt att utmana spelaren.
Bana 1 kommer att utmana spelarna och testa ifall de lärt sig de mekaniker och den
objektfunktionalitet som spelets tutorials syftat att lära ut. Utmaningarna har balanserats
med målet att hela tiden ligga i linje med spelarens färdighet vilket bör öka chansen för
uppkomsten av flow (Czikszentmihalyi, 2003).
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4.3.5 Objektutformning för lärande
Stor vikt har lagts på att utforma spelets gränssnitt såväl som de objekt som återfinns i spelet
så att de är så tydliga som möjligt och genom sin grafiska samt auditiva representation
förmedlar sin funktion. Detta kallar Schaffer (2008) affordans12. Spelarens avatar är, vilket
nämnts tidigare, en boll och innehar flera av de egenskaper som kan förknippas med bollar
till exempel att den rullar och studsar. Ljudet som uppstår vid då bollen studsar är även det
beskrivande dels för bollens egenskaper men också för representationen av bollen. Både
fienden och spelets taggar har vassa punkter vilket bör förknippas med fara. De båda har
även texturer som är röda till färgen vilken inom västerländsk kultur förknippas med fara
(Benyon, 2010). Denna typ av logik genomsyrar implementationen av samtliga objekt i spelet
då denna tydlighet är viktig för att spelaren ska förstå spelvärlden och dess objekt.

4.3.6 Heuristisk utvärdering
De heuristiska utvärderingarna har under utvecklingen av spelet kunnat hjälpa till i arbetet
med att säkerställa att spelet håller den standard som krävs för att undersökningen ska
kunna genomföras. Under utvecklingsprocessen har två stycken heuristiska utvärderingar
utförts varav den första var till stor hjälp för att upptäcka problem med bland annat de
grafiska representationerna av objekten i spelet. De heuristiska utvärderingarna utfördes
relativt sent under utvecklingsprocessen då det var vid denna tidpunkt som det största
behovet av dessa sågs. Under tidigare delar av projektet kunde problem med spelet istället
enkelt identifieras med en genomgång av de checklistor innehållande arbetsuppgifterna som
fanns under utvecklingen av spelet. En lista över de heuristiker som använts vid utvecklingen
av spelet kan hittas i appendix B.

4.4 Sammanfattning
Spelet har både på detaljnivå och som helhet designat med lärande i åtanke och spelets
svårighetsgrad har i den mån det varit möjligt balanserats för uppkomsten av flow. De två
olika tutorials som skapats under implementationen av spelet speglar extremer på ett aktivt
kontra passivt spektra för inlärning. De förmedlar även i så hög grad som möjligt samma
information till spelaren vilket gör att spelare, oberoende av vilken tutorial de spelat, bör
besitta samma kunskap när de börjar spela den efterföljande banan. Den stora skillnaden
mellan den aktiva och passiva tutorialen är att den aktiva förser spelaren med viss erfarenhet
av hur spelet fungerar medan den passiva på ett tydligare sätt förmedlar informationen om
hur spelet fungerar. De versioner som skapats torde därmed vara lämpliga för att använda
vid undersökningen som syftar att undersöka frågeställningen, ”[h]ur bör ett dataspels
tutorial designas för att spelaren ska lära sig samtidigt som den främjar uppkomsten av
flow?” samt för att besvara hypotesen som är att ”[a]ktiv inlärning är fördelaktig för att
främja uppkomsten av flow”.
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5 Utvärdering
5.1 Vad har observerats
De data som samlats in vid undersökningen kan delas in i tre olika kategorier. (1) Data från
kontrollfrågor som samlats in i börjar av varje testsession för att säkerställa testdeltagarnas
spelvana samt undersöka deras spelvanor, (2) filmmaterial där testdeltagarnas spelsessioner
dokumenterats samt (3) kvantitativ data från en enkät för att undersöka den eventuella
uppkomsten av flow under spelsessionen.
Det inspelade videomaterialet har efter undersökningen genomgått transkribering där
testdeltagarnas lärandeprocess, vad beträffar problem och eventuella lösningar
dokumenterats. Transkriberingen innehåller även eventuella störningsmoment samt
eventuella ingrepp vid förklaring av buggar och hjälp. Då vissa testdeltagare utan att ha blivit
uppmanade till detta talade för sig själva vid spelsessionen har även de kommentarer som
kan komma att vara av vikt för undersökningen inkluderats. Transkriberingen innehåller
även material som beskriver beteenden som inte direkt kan passas in i den
problem/lösningsstruktur som transkriberingsmallen använder sig av.
Inspelningen har använts för att undersöka de hur testdeltagarna lär sig spelets mekaniker
och de dynamiker som uppstår i samband med detta. Testdeltagare som upptäcker mer
avancerade dynamiker torde nått en högre nivå av kunskap om hur spelet fungerar och
därmed ha lärt sig mer. Den avslutande undersökningsdelen med enkäten som behandlar
flow undersöker testdeltagarnas upplevelse under spelsessionen och syftar alltså att mäta den
estetik som de upplever och kan via Sweetzer och Wyeths gameflowmodell (2005) härleda
olika data till eventuella problem och styrkor hos spelet.

5.2 Spelarnas bakgrund
För att kunna undersöka frågeställningen krävdes det att testpersonerna hade tidigare
dataspelsvana och mer specifikt också erfarenhet av användande av analoga styrspakar (se
avsnitt 4.2.3). Det är också önskvärt att de två grupperna, aktiv och passiv, innehåller
personer med likartad dataspelsvana för att kunna göra vissa jämförelser mellan grupperna. I
detta avsnitt följer en kortfattad redogörelse för testpersonernas dataspelsvana.

5.2.1 Aktiv grupp
Testdeltagare A1 är en man vars favoritgenre är RTS13. A1 har tidigare erfarenhet av
plattformsspel och spelar enligt egen uppskattning mellan 3-4 timmar om dagen. A1 kan på
basis av typen av spel och tiden han lägger ner på spelade anses vara en van spelare och har
tidigare erfarenhet av XBOX 360.
A2 är en man vars favoritgenre med tidigare erfarenhet av digitala spel samt XBOX 360. A2’s
favoritgenre är Actionspel. A2 har tidigare erfarenhet av plattformsspel och uppger att han
spelar ca 4 timmar om dagen. Baserat på dessa data anses A2 vara en van spelare.
Testdeltagare är en man som spelar ca 2 timmar dagligen. Han har erfarenhet av XBOX 360
och hans favoritgenre är RPG och har tidigare erfarenhet av plattformsspel. A2 kan på basis
av den tid han lägger ned på spel och den typen av spel han spelar anses vara en spelare.
13

Realtidsstrategy (eng. Real-Time Strategy)
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Testdeltagare A4 är en kvinna som för närvarande spelar ca 1 timma i veckan men för något
år sedan spelade ca 8 timmar om dagen. A4 har tidigare erfarenhet av plattformsspel. Hon
har tidigare erfarenhet av XBOX 360 men påpekar precis vid undersökningens början sin
ovana vid att spela med de analoga styrspakarna. Trots att A4 för närvarande spelar relativt
lite jämfört med de andra deltagarna i gruppen ändå anses vara en van spelare då hon
tidigare spelat mycket.
Samtliga deltagare i gruppen bör baserat på den tid de lägger ner på spelande samt anses
vara vana spelare och samtliga deltagare har tidigare erfarenhet av XBOX 360. Den tid
deltagarna lägger ner på spel varierar mellan 1 timme i veckan och 4 timmar dagligen.
Deltagarana har alla olika preferenser vad beträffar den genre som de helst spelar.
Deltagare A4 påpekar, vilket nämnts tidigare, en ovana vid att använda de analoga
styrspakarna. A4 påpekar även detta flertalet gånger under spelsessionen och uppvisar en
tydlig frustration över problemen med att styra med dessa. Detta tillsammans med att A4
visat sig obekväm i situationen där spelsessionen iakttogs, och påpekat att data på
flowenkäten påverkats av detta, medför att testdeltagaren kommer att uteslutas från den del
av undersökningen som behandlar flow. A4 kan på basis av dessa fakta ej heller anses vara
representativ för gruppen och kommer att uteslutas ur analysen av gruppens lärande.
Deltagare A4 kommer istället, på grund av dessa speciella omständigheter, att diskuteras och
analyseras separat.

5.2.2 Passiv grupp

Testdeltagare P1 är en man med tidigare erfarenhet av XBOX 360. Han spelar ca 4-5 timmar
om dagen och då helst MOBA14 och FPS15. P1 har tidigare erfarenhet av plattformsspel.
Baserat på dessa data anses P1 vara en van spelare.
Testdeltagare P2 är en man med tidigare erfarenhet av XBOX 360. Hans favoritgenre är RPG
och han har tidigare erfarenhet av plattformsspel. P2 spelar ca 45 minuter om dagen. På
basis av den tid som läggs ner på spel samt typen av spel som denna spelar anses vara en van
spelare.
P3 är en kvinna som har tidigare erfarenhet av XBOX 360. Hennes favoritgenres är äventyr
och pussel. P3 Har tidigare erfarenhet av plattformsspel och spelar ca 2-3 timmar om dagen.
Baserat på den tid P3 dagligen lägger ner på spelande samt på de spel som hon spelar kan
hon anses vara en van spelare.
Testdeltagare P4 är en man med tidigare erfarenhet av XBOX 360. P4 anger att hans
favoritgenrer är Multiplayer PVP16 och han har tidigare erfarenhet av plattformsspel. P4
spelade tidigare ca 5 timmar om dagen men spelar för närvarande ingenting. Trots att P4 för
närvarande inte spelar någonting kan han på basis av tidigare spelvanor anses vara en van
spelare.
Alla deltagare i gruppen kan anses vara vana spelare baserat på den tid för närvarande eller
tidigare har lagt ner på att spela vilken varierar mellan 45 min till 5 timmar. Alla deltagare
har olika preferenser beträffande vad de helst spelar men har alla tidigare erfarenhet av
XBOX 360.
Multiplayer Online Battle Arena.
First-person Shooter.
16 Player versus player.
14
15
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Den aktiva och den passiva testgruppen liknar varandra vad beträffar den tid deltagarna
dagligen lägger ner på att spela då de visar en liknande spridning inom respektive grupp.
Båda grupperna är splittrade då det kommer till vilken genre som deltagarna helst spelar.
Sett till de båda grupperna tillsammans är det ingen specifik spelgenre som favoriseras av
mer än en testdeltagare på varken gruppnivå eller undersökningsnivå.

5.3 Spelbanans natur
I det här avsnittet beskrivs specifika delar av banan som är av särskilt intresse och kommer
analyseras i mer detalj.
Vid undersökningen upptäcktes det att flertalet testdeltagare hade problem vid två specifika
partier på Bana 117. Dessa partier är designade för att, samt bör med fördel, navigeras genom
användning av samtliga mekaniker som styr bollens rörelser i världen. Då testdeltagarnas
användning av spelets mekaniker, kombinationen av dessa och hur de utmynnar i olika
dynamiker här sätts på prov lämpar sig dessa partier väl för att undersöka en högre nivå av
inlärning hos testdeltagarna. Dessa partier visas i figur 11 respektive figur 12.

Figur 13 Skärmbild av parti X.
För att navigera detta parti enklast bör testdeltagaren samla moment genom att använda den
nedre fläktens kraft. Därefter bör testdeltagaren använda kraftmekaniken för att skjuta iväg
sig och antingen studsa på väggen och sedan förbi taggarna eller direkt navigera förbi
taggarna med hjälp av horisontell rörelse. Detta parti kommer i fortsättningen refereras till
som X.

17

Detta kommer att beskrivas vidare i avsnitt 5.5.3 och 5.5.4.
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Figur 14 Skärmbild av parti Y.
För att enklast ta sig förbi detta parti bör testdeltagaren först använda kraftmekaniken och
horisontell rörelse för att nå över de första taggarna. För att ej blåsas upp i taket av fläktarna
bör gravitation användas. Den mest effektiva metoden är att alterera mellan att slå på och av
hög gravitation för att ”segla” mellan fläktarna och taggarna samt använda horisontell rörelse
för att ta sig framåt och över den andra gruppen låga taggar. Detta parti kommer i
fortsättningen att refereras till som Y.

5.4 Mekanik
I det här avsnittet analyseras videomaterialet och dess referat för att utreda hur spelarna har
lärt sig de olika mekanikerna, och om det finns systematiska skillnader/likheter mellan de
två grupperna, samt också individuella skillnader/likheter och andra mönster som
framkommit.

5.4.1 Horisontell rörelse
Den horisontella mekaniken används genom att föra den vänstra analoga styrspaken åt höger
och vänster vilket resulterar i att bollen rulla åt respektive håll (se avsnitt4.2.3). Baserat på
analys av videomaterialet kan ingen inlärningsmetod ses för fördelaktig vid inlärning av
mekaniken horisontell rörelse eftersom det finns tydliga tecken hos alla spelare att de har
bemästrat mekaniken. Till exempel används den direkt av samtliga spelare och ingen spelare
har uppvisat några tveksamheter kring mekaniken. Mekaniken för horisontell rörelse, som är
spelets mest grundläggande, förstås av samtliga spelare i de båda grupperna och inga
egentliga skillnader kan upptäckas mellan dessa. Båda grupperna visar istället på likheter då
deltagare från båda grupperna testar sig fram för att få en känsla för mekaniken. Den passiva
gruppen har då spelsessionen börjar fördelen av att veta vilket input som ska utföras för att
använda mekaniken men då denna input följer konventionen för spel både inom genren och
liknande genrers kan denna fördel marginaliseras. Då samtliga testdeltagare i den aktiva
gruppen anses vara vana spelare bör de utan någon form av instruktioner, genom transfer (se
avsnitt 2.4) från tidigare upplevelser, kunna anta att den vänstra analogspaken styr avatarens
rörelse och kan, genom probingkretsloppet (se avsnitt 2.4), ställa hypotesen att så är fallet.
Denna hypotes kan sedan testas en gång för att sedan bekräftas.

5.4.2 Studsmekaniken

Hur studsmekaniken presenteras för testdeltagarna kan utifrån det insamlade materialet
endast sägas ha en liten inverkan på hur de lär sig om hur den fungerar samt hur den ska
användas. Samtliga deltagare tycks baserat på videomaterialet förstå hur studsmekaniken
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fungerar. Dock använder endast en deltagare från respektive grupp (A2 & P2, A4 exkluderad)
mekaniken för till sin fördel vid horisontella ytor18.
Fler deltagare (A1, A2, A3, P1 & P3) använder dock studs mot vertikala ytor vid försök till
navigation genom parti X men inga generella beteende kan urskönjas i de respektive
grupperna vad beträffar hur effektivt de använder denna. Det är fler testdeltagare i den aktiva
(3 stycken. A1, A2 & A3) än i den passiva gruppen (2 stycken. P1 & P3) som använder detta.
Även individuella skillnader syns då exempelvis A1 använder studs för att med enkelhet
navigera genom parti X medan resterande deltagare kräver en längre tid samt har mer
svårigheter med att navigera partiet.
Deltagare A1 är därmed den enda testdeltagare som påvisar att det kan finnas en koppling
inlärningssätt och bemästrande av mekaniken. Att fler deltagare inom den aktiva gruppen
använder studsmekaniken vid parti X kan visa på en bättre förståelse för mekaniken inom
denna grupp men då skillnaderna mellan grupperna är minimal beträffande antalet som
använder mekaniken på detta sätt är det svårt att dra några egentliga slutsatser om detta.

5.4.3 Kraftmekaniken

Undersökningen visar att inlärningen av kraftmekaniken är till stor del aktiv (för beskrivning
av aktivt lärande se Gee (2003) och Chickering & Ehrman (1996) i avsnitt 2.4). Inlärningen
kan sägas vara aktiv eftersom deltagare från både den passiva gruppen och aktiva gruppen
visar tydliga tecken på det probingkretslopp som Gee (2003) förespråkar, det vill säga genom
att ställa en hypotes, testa denna och utifrån de data som erhålls vid detta test, omarbeta
hypotesen och testa igen (se detaljerad beskrivning i avsnitt 2.4). Nedan beskrivs några
representativa exempel på hur deltagarna från de båda grupperna visade tydliga tecken på att
använda sig av kretsloppet.
Deltagare från den passiva gruppen får vid den tutorial de går igenom vid början av
spelsessionen explicit information om hur mekaniken fungerar. Trots detta tycks de förstå
mekaniken först då de får tillfälle att testa denna eftersom det är först genom upprepade
testningar och observationer som de klarar av mekaniken. T.ex. testar P2 att applicera
kraften i flertalet olika riktningar i början av spelsessionen för att sedan starta sin
progression genom banan. Även P3 och P4 testar sig fram för att lära sig att korrekt bedöma
vinkeln för kraftmekaniken vid olika hopp. Detta genom att vid flertalet användningar av
denna testa hur olika vinklar på laddningen påverkar resultatet. Dessa beteenden påminner
om de beteende som den aktiva gruppen uppvisar vid inlärning av kraftmekaniken under
tutorialbanan där testdeltagare A2 och A3, då de introducerats för mekaniken, testar att
använda olika vinklar och laddningstider för att se hur det påverkar resultatet och först efter
upprepade försök klarar av mekaniken.
Dessa beteenden stämmer alltså väl överens med Gee’s (2003) teori om att en semiotisk
domän ej kan förstås innan man aktivt deltagit i den i och med att testdeltagarna i de olika
grupperna ej visar förståelse för mekaniken förrän de får tillfälle att utöva den (agera) i dess
rätta kontext, den semiotiska domänen bestående av spelet.

Endast en deltagare i respektive grupp (A2 och P2, A4 exkluderad) tycks under Bana 1 använda
studs mot horisontella ytor och kombinera detta med kraftmekaniken för att hoppa högre men då
denna användning av mekaniken faller under de mer avancerade dynamiker som uppstår genom
kombination av olika mekaniker kommer detta diskuteras vidare i avsnitt 5.4.
18
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Som tidigare nämnts så överensstämmer båda gruppernas beteende även med Gee’s (2005)
probingkretslopp (se avsnitt 2.4). Detta då testdeltagarna tycks testa hypoteser om hur
mekaniken fungerar, efter testet omvärdera hypotesen och fortsätta testa tills det att
tillräcklig inlärning skett.
Den passiva tutorialen tycks till största del utbilda deltagarna om kraftmekaniken, d.v.s. om
dess existens och vilken input som används, men ej fullt ut hur mekaniken fungerar. Det som
tyder på detta är att deltagarna i den passiva gruppen generellt ej har några svårigheter med
att, första gången mekaniken ska användas, hitta rätt input. Trots deras vetskap om
mekanikens existens och dess input visar de till en början en låg förståelse av hur mekaniken
fungerar. Detta är något som deltagarna istället lär sig vid användandet av mekaniken vilket
liknar den aktiva gruppens lärande av mekaniken. Som nämnts tidigare stödjs dessa
beteenden av Gee’s (2003) teorier om aktivt lärande, då testdeltagarna för att lära sig
mekaniken testar sig fram genom att ställa hypoteser och då de först genom att utöva
mekaniken i spelet, alltså agera inom den semiotiska domänen, visar en djupare förståelse.
En företeelse inom båda grupperna är att deltagare (A2 och P1) tycks tro att vertikal
användning av kraftmekaniken, där laddningen sker i samband med att
gravitationsmekaniken används, utmynnar i högre hopp. Detta baseras på data från det
insamlade videomaterialet som tydligt visar hur de båda testdeltagarna vid användning av
kraftmekaniken använder gravitationsmekaniken under tiden de laddar upp kraft. Denna
koppling mellan mekanikerna verkar uppstå efter att deltagarna misslyckats med hopp på
grund av bristfällig laddning av kraftmekaniken. Deltagarna testar sig då fram genom att
använda de mekaniker de har tidigare vetskap om och lyckas då använda
gravitationsmekaniken under laddning av kraftmekaniken. Då laddningen denna gång är
längre når deltagarna upp på det objekt de tidigare försökt hoppa upp på. Denna
kombination av mekanikerna används sedan vid ytterligare situationer där testdeltagarna ska
hoppa.
Att deltagare A2 gör denna koppling kan förklaras med att han ej får någon explicit
information om vad mekaniken faktiskt gör, vilket är att den ändrar världens gravitation och
krymper bollen, utan endast upplever konsekvenserna av detta. Detta visar på en risk med
aktiva tutorials, där spelare själv till större del tillåts och kanske till och med uppmanas att
göra egna kopplingar beträffande hur spelet fungerar. Att deltagare P1 gör denna koppling är
en indikator på att han ej tagit till sig informationen som presenterats inom den passiva
tutorialen eller gör falska antaganden om gravitationens påverkan av spelvärlden.
Då kraftmekaniken introduceras hittar testdeltagare A1 denna varpå den börjar användas.
Dock laddar A1, genom hela spelsessionen, endast kraftmekaniken nedåt vilket resulterar i
att bollen hoppar rakt uppåt. Detta tyder på att A1 ej har nått full förståelse för hur
kraftmekaniken fungerar. Felet tros ligga i att den aktiva tutorialen misslyckade med att fullt
ut kommunicera detta till testdeltagaren.

5.4.4 Gravitationsmekaniken
Undersökningen visar på att en aktiv inlärning av gravitationsmekaniken är fördelaktig.
Detta då deltagarna i den aktiva gruppen i större utsträckning använder mekaniken vid
navigering genom Bana 1. Undersökningen visar även att den passiva gruppen till viss del lär
sig mekaniken genom aktiv inlärning då de först vid användandet av denna tycks förstå hur
den fungerar vilket stödjs av Gee’s (2003) teori om att den som lär sig måste agera inom en
semiotisk domän för att faktiskt förstå den. Vidare visar undersökningen indikatorer på att
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spelare behöver försättas i situationer där den tvingas använda sig av en mekanik för att
börja använda den.
Den aktiva gruppen visar på en större användning av gravitationsmekaniken vid navigering
genom Bana 1. Två av de tre deltagarna i den aktiva gruppen (A1 och A3) använder
gravitation för att navigera i fläktar redan från början av Bana 1. Den tredje deltagaren, A2,
använder inte gravitation överhuvudtaget på denna bana då han, efter inlärningsparitet
under tutorialbanan där han tvingats att använda mekaniken för att progressera, verkar
glömt bort mekaniken. Dock visar A2 på mycket god kontroll över de resterande mekaniker
och kan utan större problem klara banan genom att endast använda dessa.
Den passiva gruppen uppvisar en mindre frekvent och mindre utvecklad användning av
gravitationsmekaniken då en deltagare börjar använda gravitation från början, en vid parti X,
en vid parti Y och en inte använder den alls under spelsessionen då denna missuppfattar
vilket knapp som ska användas för att aktivera mekaniken. Gruppen som spelat den aktiva
tutorialen och tidigare tvingats att använda gravitation för att progressera visar därmed
generellt en tidigare förståelse för hur mekaniken kan användas för att navigera. Det bör
dock nämnas att den passiva gruppen ej informerats om hur gravitationen påverkar bollen
vid användning i fläktar mer än genom en bild. Texten de får läsa förklarar endast att
mekaniken höjer världens gravitation samt krymper bollen.
Det finns inga krav på att använda gravitation för att klara av Bana 1 men användandet av
mekaniken underlättar flertalet situationer. Två av personerna i den passiva gruppen
använder som nämnts tidigare gravitation först vid parti X respektive Y efter att de med
endast de tidigare använda mekaniker får problem att progressera. Då de börjar använda
mekaniken gör de detta genom att först testa sig fram till hur denna fungerar. Båda
testpersonerna visar dock vid detta tillfälle tecken på att de kan inputen för mekaniken då de
ej behöver söka av inputenheten för att hitta denna. Trots att de tidigare läst om mekaniken
tycks de förstå hur den ska användas först när de får tillfälle att i praktiken utforska detta.
Dessa beteenden stödjer Gees (2003) teorier kring att den lärande aktivt måste delta i den
semiotiska domänen för att faktiskt förstå hur den fungerar. Det som tyder på detta är att,
som visats i fallet med gravitationsmekaniken, så verkar det som att en mekanik kan vara
tvungen att sättas i en kontext där spelare tvingas använda mekaniken för att de ska börja
använda denna, den teoretiska kunskapen räcker alltså inte. Likväl kan A2’s beteende
indikera på detta då han ej använder mekaniken under hela Bana 1 trots tidigare användning
av mekaniken under tutorialbanan. Då A2 uppvisar väldigt god kontroll över resterande
mekaniker i spelet och utan större problem klarar Bana 1 genom att bara använda dessa får
han aldrig något incitament för att använda gravitationen och gör därmed inte det.

5.4.5 Objekt
De data som samlats in vid undersökningen visar på att det finns en viss fördel med passiv
inlärning vad beträffar objektfunktionalitet men även att inlärningen av objekts
funktionalitet, trots explicit förklaring, verkar behöva kompletteras med aktiv inlärning.
Begreppet objekt syftar till de olika objekt spelaren kan plocka upp, spelets faror så som
fienden, taggar och toxic waste samt fläktarna.
Båda grupperna visar god förståelse för de olika objekten och visar inga direkta skillnader
sånär som på tejpobjektet. Generellt tycks båda grupperna förstå att tejpen tätar läckage.
Dock tycks de inte förstå i vilka situationer objektet kan plockas upp, vilket endast är när
bollen läcker. Detta då testdeltagare från båda grupperna vid Bana 1 försöker plocka upp
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tejpen utan att bollen läcker. Den passiva gruppen har vid genomgången av tutorialen ej fullt
ut förstått hur objektet fungerar och testar sig fram för att lära sig objektets funktion, trots att
de tidigare explicit fått denna information. Deltagarna i den aktiva gruppen visar även de
samma beteende. Detta tyder på att både den passiva och den aktiva tutorialen misslyckats
med att förmedla objektets funktionalitet till testdeltagarna då testdeltagarna efter att de
genomgått respektive tutorial ej förstår objektets funktion. Att deltagare från båda grupperna
lär sig genom att testa sig fram kan kopplas till Gee’s (2003) probingkretslopp för aktivt
lärande. Detta då deltagare ställer hypoteser om objektets funktionalitet, testar denna
hypotes, omarbetar hypotesen utifrån den feedback de får ifrån testet för att sedan iterera
detta (se avsnitt 2.4)
Någon kontroll av huruvida deltagarna från de respektive grupperna faktiskt förstod när
tejpen kunde och inte kunde plockas upp har inte utförts och därmed kan inga slutgiltiga
slutsatser dras om huruvida testdeltagarna faktiskt lärt sig hur tejpen fungerar. Dock visar P2
indikationer på detta då han under senare delar av banan ej ägnar tejp lika mycket
uppmärksamhet vid de tillfällen då bollen inte läcker.
Den enda deltagare som redan från början av Bana 1 uppvisar full förståelse för tejpobjektet
är P3. Detta då, när hon för första gången påträffar tejpobjektet kommenterar att den ej
behövs för tillfället då bollen ej läcker. Detta tillsammans med P2’s beteende visar på att den
passiva tutorialen varit bättre på att förmedla de olika objektens funktioner till
testdeltagarna.

5.5 Dynamik
Detta avsnitt behandlar de olika dynamiker som återfinns i spelet som kunnat analyseras
genom att studera det insamlade videomaterialet och dess referat. Detta först genom att
isolerat diskutera två av dessa som diskuteras separat för att sedan belysa likheter och
skillnader i användningen av ytterligare mekaniker och dynamiker vid parti X och Y.
Mekanikerna och dynamikerna vid dessa partier analyseras även med hjälp av kvantitativ
data, i form av tid, som kunnat beräknas genom tidsmätningar av videomaterialet.

5.5.1 Studs och kraft
En dynamik som finns i spelet uppstår då man utnyttjar kraften från en studs för att nå
högre/längre med kraftmekaniken. Denna dynamik användes inte i någon större
utsträckning inom någon av grupperna. Testdeltagare A2 och P2 var de enda som visade
indikationer på att förstå dynamiken. Testdeltagare A2 använde sig av dynamiken ett fåtal
gånger under Bana 1 medan P2 endast använde den en gång. På grund av den låga frekvensen
av utnyttjande av mekaniken samt på grund av likheten mellan gruppernas användning, i de
fall den faktiskt använde, verkar det inte troligt att typen av tutorial har någon påverkan på
dynamiken.

5.5.2 Gravitation, studs & kraft
Genom att vid fall använda gravitation för att öka bollens moment, studsa och sedan använda
kraftmekaniken kan spelaren bygga moment och nå högre höjder och en större rörlighet.
Denna dynamik som uppstår mellan de tre mekanikerna kan även repeteras för att bygga
ytterligare moment. Inga deltagare i undersökningen upptäckte denna dynamik.
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5.5.3 Parti X
Data från undersökningen visar inte någon direkt fördel för någon av de båda versionerna
vad beträffar de dynamiker som uppstår vid navigering av parti X. Några generella beteenden
som skiljer grupperna åt har ej kunnat identifieras. Gemensamt för de flesta testdeltagare är
dock att de utnyttjar det moment de får från den nedre fläkten då de ska ta sig förbi den
taggförsedda fläkten. En stor spridning finns i de beteenden som uppvisas vid partiet men
dessa tycks ej ha någon koppling till vilken tutorial som testpersonerna spelat då en likartad
spridning visas inom de båda grupperna.
Vid analys av den tid respektive testdeltagare spenderade vid parti X kan man se att den
aktiva gruppen navigerar igenom partiet på betydligt kortare tid och tycks baserat på
videomaterialet uppnått en större bemästring av spelets mekaniker och dynamiker då dessa
används mer effektivt. Tiden som uppmätts är den tid testdeltagarna tar på sig för att ta sig
från checkpointen innan partiet till checkpointen efter partiet. Dessa tider kan åskådas i
tabell 2.
Tabell 2 Tabell över den tid testdeltagarna tog på sig för att ta sig igenom parti X.
Testdeltagare

Total tid spenderad vid Medelvärde
partiet
grupp

Standardavvikelse

Aktiv

A1
A2
A3

01:24
00:39
01:52

01:18

00:37

Passiv

P1
P2
P3

03:15
00:35
05:55

03:37

02:18

P4

04:43

Den som tog sig igenom partiet snabbast var P219 från den passiva gruppen. Dock är
medelvärdet för den aktiva gruppen betydlig lägre än det för den passiva gruppen vilket tyder
på en generellt större bemästring av spelet inom den aktiva gruppen. Givetvis måste hänsyn
tas till den tid som deltagarna spelat innan de når partiet. Detta då de i och med denna fått
olika tid på sig att öva och bemästra mekanikerna i spelet vilket kan ha lett till att då de nått
parti X uppnåt till vad Gee (2003) kallar automation (se avsnitt 2.4). Dessa tider kan ses i
tabell 3. Standardavvikelsen för den tid som grupperna spenderar vid parti X, är 37 sekunder
för den aktiva gruppen och 2 minuter och 18 sekunder för den passiva gruppen tyder på en
större likhet i bemästring av mekanikerna och dynamikerna inom den aktiva gruppen. Detta
tillsammans med den lägre genomsnittstiden indikerar att den aktiva tutorialen har varit mer
effektiv med att lära testdeltagarna de olika mekanikerna och dynamikerna.

P2 är okarakteristisk för den passiva gruppen då han visar på betydligt lägre speltid vid olika
tidsmätningar än resterande deltagare i gruppen. P2 sänker därmed gruppen medelvärde.
19
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Tabell 3 Tabell över speltid innan testdeltagarna når parti X.
Testdeltagare
A1
A2
A3
P1
P2
P3
P4

Aktiv

Passiv

Total speltid för att nå X
Medelvärde grupp
13:58
11:28
10:24
10:03
03:37
06:40
02:59
14:14
05:50

Den aktiva gruppen har av förklarliga skäl en längre speltid när de når parti X (med undantag
för testdeltagare P3) då de, innan de börjar spela Bana 1, spelat tutorialbanan. Den aktiva
gruppen visar vid parti X ett större bemästrande av spelets mekaniker och de dynamiker som
uppstår vid kombinationer av dessa, då de klarar partiet på kortare tid, men har då de når
paritet generellt en längre speltid. Detta gör det svårt att avgöra om tidsdifferensen mellan
grupperna beror på den typ av tutorial de spelat eller på att de fått längre tid på sig att öva på
spelets olika mekaniker.

5.5.4 Parti Y
Vid parti Y visar data från undersökningen på möjliga fördelar för den passiva gruppen vad
beträffar de dynamiker som uppstår. Detta då det insamlade videomaterialet visar att de
flesta deltagarna inom de båda grupperna använder sig av gravitation för att navigera partiet.
Dock syns en skillnad i hur denna används. Den aktiva gruppen visar en större benägenhet
att använda gravitationsmekaniken för att nå ner till fläktarna, rulla över dessa för att sedan
hoppa över de sista taggarna. Den passiva gruppen uppvisar istället mer avancerade
dynamiker vid användning av gravitationsmekaniken. Detta då de genom att alterera
användning av mekaniken kan balansera mellan fläktarna och taggarna för att ”sväva”
igenom partiet. Båda tillvägagångssätten är fullgoda för att navigera partiet men den senare
är både mer avancerad och mer effektiv.
Vad beträffar tidsaspekten av detta parti visar testet återigen på en lägre tidsåtgång hos den
aktiva gruppen vilket tyder på en större bemästring av spelets dynamiker och mekaniker.
Även denna tidsmätning mäter tiden testdeltagarna tar på sig mellan den checkpoint som
befinner sig innan paritet och den som befinner sig efter partiet. Dessa tider kan skådas i
tabell 4.
Tabell 4 Tabell över den tid testdeltagarna tog på sig för att ta sig igenom parti Y.

Aktiv

Passiv

Testdeltagare
A1
A2
A3
P1
P2
P3
P4

Total tid spenderad vid Medelvärde
partiet
grupp
Standardavvikelse
01:04
01:09
00:22
00:49
01:33
05:39
04:44
01:12
03:30
03:54
05:51
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Likväl vid parti Y bör hänsyn tas till den tidigare speltiden. Vid detta parti är dock differensen
mellan de olika grupperna, vad beträffar den genomsnittliga tiden som spelade innan paritet,
mindre. Dessa data finns representerade i tabell 5. Standardavvikelsen inom de respektive
grupperna visar även vid parti Y på en mer likartad bemästring av de olika mekanikerna och
dynamikerna inom den aktiva gruppen. Detta tillsammans med den lägre genomsnittstiden
är ytterligare indikatorer på att den aktiva tutorialen är mer effektiv vid inlärning av spelets
mekaniker och dynamiker.
Tabell 5 Tabell över speltid innan testdeltagarna når parti Y.

Aktiv

Passiv

Testdeltagare
A1
A2
A3
P1
P2
P3
P4

Total speltid för att nå Y
Medelvärde grupp
15:22
13:07
11:03
12:55
06:52
10:17
03:34
20:09
10:33

Den mindre differensen i genomsnittlig speltid mellan de båda grupperna beror till viss del
på att den passiva gruppen tog längre tid på sig att ta sig förbi parti X. Sett ifrån Gee´s (2005)
teorier om inlärning där han menar att svårighetsgraden på uppgiften bör vara i linje med
utövarens kompetens finns det svårigheter i att avgöra huruvida den spenderade tiden vid
parti X helt bör anses vara tid för inlärning eller inte. Detta då partiets svårighetsgrad kan
legat utanför testdeltagarnas kompentens.

5.6 Estetik (flow)
Här redovisas resultatet från enkätundersökningen och relaterar det till det som tidigare
framkommit angående mekaniker och flow. Samt också en analys av videomaterialet och de
observationer försöksledaren gjorde under försöken utifrån flow modellerna.

5.6.1 Enkät
De olika tutorials som testdeltagarna spelat tycks endast ha en liten, om en någon, inverkan
på testdeltagarnas flowupplevelse. Detta då gruppernas medelvärde på hur väl deras
upplevelse överensstämmer med de olika citaten och påståendena (se tabell 6) visar på
snarlika värden de olika grupperna sinsemellan.
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Tabell 6 De olika gruppernas medelvärde på de olika citaten och påståendena som
undersöker flow.
7
6
5
4
Medelvärde Aktiv Grupp

3

Medelvärde Passiv Grupp
2
1
0

De största avvikelserna mellan grupperna är vid påstående 1, ”Jag upplevde tydliga mål när
jag spelade.” samt påstående 2, ”Jag fick omedelbar återkoppling på mina handlingar.”. De
båda versionerna har samma mål, att överleva och ta sig till målet, och bör därmed upplevas
likadant oberoende av vilken version som spelas. Det är därmed problematiskt att spekulera i
vad som orsakat denna differens mellan grupperna. De kriterier inom Sweetzer och Wyeths
(2005) gameflowmodell som är kopplade till påstående 1 är följande:



overriding goals should be clear and presented early.
intermediate goals should be clear and presented at appropriate times.

Vad Sweetzer och Wyeth (2005) menar med detta är att spelet ska innehålla ett övergripande
mål men även delmål. Hur testdeltagarna upplever dessa mål bör vara oberoende av vilken
tutorial som spelas då de båda versionerna av spelet innehåller ett huvudmål, vilket är att
klara spelet samt delmål som kan delas upp i, antingen separata hinder, eller hela
bansegment.
Anledningen till att den aktiva gruppen visar på lägre resultat på påstående 2 kan vara
kopplat till en mindre förståelse av inputenheten. Detta då en felaktig användning av
inputenheten, t.ex. genom att använda fel knapp och därmed inte utföra den önskade
mekaniken, skulle kunna tolkas som att man inte fick feedback på sina handlingar.
Påståendet är kopplat till följande kriterier inom Sweetzer och Wyeths (2005)
gameflowmodell:



players should receive feedback on progress toward their goals.
players should receive immediate feedback on their actions.
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players should always know their status or score.

Då de båda versionerna ställer sig jämbördiga vid uppfyllandet av dessa kriterier är det svårt
att se vad som orsakat differensen i resultaten grupperna emellan. Dock beror differensen
mellan gruppernas medelvärde till stor del på låga värden från testdeltagare A2 vilka kan ses
i tabell 7. Varför testdeltagare A2’s upplevelse av hur väl påståendena överensstämmer med
spelupplevelsen skiljer så mycket från övriga testdeltagares upplevelser finns det för
närvarande inget svar på.
Tabell 7 Diagram av resultat av flowenkäten för gruppen med aktiv tutorial.
7
6

5
4

A1

3

A2

2

A3

1
0

Data insamlad berörande den passiva gruppens flowupplevelse (se tabell 8) visar på liknande
resultat som inom den aktiva gruppen. På grund av likheterna mellan de respektive
gruppernas resultat och brist på en tillräcklig mängd kvantifierbar data går det ej påvisa
några mönster inom det respektive grupperna och därmed kan inga slutsatser dras
beträffande huruvida typen av tutorial har någon inverkan på spelares flowupplevelse.
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Tabell 8 Diagram över resultat av flowenkäten för gruppen med passiv tutorial.
7
6
5
4

P1

3

P2

2

P3

1

P4

0

5.6.2 Videoobservationer
Genom att observera videomaterialet från spelsessionerna och sätta detta i förhållande till de
data som samlats genom enkäten kan vissa diskrepanser skönjas. När data från enkäten visar
på liknande flowupplevelser visar videomaterialet en större diversitet.
De tydligaste diskrepanserna syns när det kommer till spelets svårighetsgrad och spelarens
upplevelse av kontroll. Spelets svårighetsgrad behandlas med påstående 3 på enkäten vilket
lyder ”Jag möttes av utmaningar som var väl anpassade till min skicklighet”. Den upplevda
kontrollen behandlas med påstående 6 vilket lyder ”Jag upplevde att jag hade kontroll över
vad jag gjorde.”. Där enkäten visar på en stor likhet mellan grupperna beträffande dessa
upplevelser visar istället videon en annan bild av det hela. Den aktiva gruppen visar generellt
på en större bemästrande av mekanikerna, medan den passiva gruppen har en större tendens
att fastna vid svåra partier (se avsnitt 5.4.3 och 5.4.4) på grund av sämre kontroll vid
användning av spelets mekaniker och dynamiker. Den passiva gruppen, som ibland fastnar
på partier som tycks vara för svåra för dem, torde visa lägre resultat än den aktiva gruppen
när det kommer till påstående 3. Likaså torde den passiva gruppen, som visar på sämre
kontroll, visa lägre värden än den aktiva gruppen när det kommer till påstående 6.
Vad denna diskrepans beror på skulle kunna förklaras med att utformningen av
undersökningen, där deltagarna får fylla i en enkät efter undersökningen, kan ge upphov till
en viss recencyeffekt, där de senaste upplevelserna från spelsessionen är den som bäst
speglas av enkäten. Dock bör detta inte vara fallet då merparten av de problem som uppstod
hos den passiva gruppen förekom vid parti X och Y vilka båda är belägna mot slutet av banan.

5.6.3 Flow eller inte
Huruvida testdeltagarna upplevde flow eller är svårt att avgöra. Data från enkäten visar höga
värden på flertalet av de enskilda påståendena kopplade till de olika kriterierna för flow tycks
vara uppfyllda. Dock visar enkäten på lägre värden på de citat vars syfte är att mäta
flowupplevelsen som helhet. Om dessa värden är representativa för spelarna egentliga
flowupplevelser är svårt att avgöra då flow, vilket har diskuterats tidigare, är något som är
väldigt problematiskt att mäta (se avsnitt 3.1.3).
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5.7 Testdeltagare A4
Undersökningen av testdeltagare A4 tyder på att en aktiv tutorial kan förmedla ett spels
mekaniker och ge upphov till önskvärda dynamiker även för spelare som ej är vana vid
inputenheten.
Testdeltagare A4 har som nämnts tidigare uteslutits från resterande delar av analysen (se
avsnitt 5.1.1). Trots att A4 ej kan anses vara representativ för den grupp undersökningen
syftar att undersöka och därmed faller utanför undersökningens ramar, ger A4’s testsession
upphov till intressanta data. Trots att A4 hade problem med inputenheten visade denna,
baserat på observationer av videomaterialet, på en god förståelse för de mekaniker och
dynamiker som finns i spelet. Exempelvis visar A4 på god förståelse för hur parti X ska
navigeras då hon kombinerar såväl moment, gravitation, kraftmekaniken och studs mot
vertikal yta i sina försök att ta sig förbi partiet. Att A4 vid detta parti avbryter sin spelsession
beror ej på bristfällig förståelse för hur spelet fungerar utan snarare på ett bristfälligt
handhavande av inputenheten.
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6 Slutsatser
6.1 Resultatsammanfattning
Analys av data från enkäten som behandlar flow visar ej på någon tydlig koppling mellan flow
och olika typer av lärande och styrker ej hypotesen att ”[a]ktiv inlärning är fördelaktig för att
främja uppkomsten av flow”. Dock finns det en viss diskrepans mellan denna enkät och
observationer som gjorts under analysen av spelsessionen. Den aktiva gruppen visade på en
högre grad av bemästring av spelets mekaniker och kunde därför med större enkelhet än den
passiva gruppen navigera genom spelets svårare partier. Då en av de viktigaste aspekterna av
flow är att utmaningen är väl anpassad till utövarens skicklighet torde den aktiva gruppens
upplevelse varit närmare ett tillstånd av flow än den passiva gruppen som visade på stora
svårigheter i att navigera vissa partier av spelet.
Vad beträffar lärande visade den aktiva gruppen på ett större bemästrande av de mekaniker
som används för navigation i spelet. Dock visar den passiva gruppen på mer avancerade
dynamiker men har trots detta, på grund av sitt lägre bemästrande av spelets mekaniker,
problem med att använda dessa för att navigera vid spelets svårare partier.
Undersökningen visar även på att en aktiv inlärning, där spelare tvingas att använda de olika
mekanikerna, är viktig för att spelare faktiskt ska börja använda mekanikerna. Detta då flera
av de testdeltagare som introduceras för en mekanik genom en passiv tutorial använder
denna först när de får problem att progressera utan att använda denna. Den aktiva gruppen,
som under tutorialbanan tvingats att använda mekaniken, visade istället på en generellt mer
frekvent användning av mekaniken under resterande delar av spelsessionen vilket är
fördelaktigt då det tillåter en mer effektiv navigering. Undersökningen visar därmed att det
är viktigt att spelare, då de introducerats för en mekanik, direkt försätts i en situation där de
tvingas använda denna.
Undersökningen visar även att inlärning, trots att spelare först läst om en mekanik, till stor
del är aktiv. Detta då testpersonerna i den passiva gruppen tenderar att testa sig fram för att
lära sig hur de olika mekanikerna fungerar, vilket är en del av aktiv inlärning. Gee (2003)
kallar detta för ett probingkretslopp där den som lär sig ställer en hypotes om problemet,
testar hypotesen, använder de data som samlats vid testet för att antingen bekräfta hypotesen
eller omarbeta den och utföra ytterligare test. Detta kretslopp fortsätter tills det att den som
lär sig nått en förståelse för problemet.
Undersökningen visar på vissa fördelar med passiv inlärning vad beträffar inlärning av olika
objekts funktionalitet. Detta då deltagare inom den passiva gruppen visar på en större
förståelse för de olika objekten i spelet. Dock visar undersökningen även tecken på att den
aktiva gruppen, trots det att de fått en explicit förklaring av hur objekt fungerar, ändå till viss
del lär sig aktivt. Detta då även testdeltagarna från den passiva gruppen testar sig fram för att
nå förståelse om hur objekt fungerar.
Undersökningen visar även på vissa risker med användningen av aktiva tutorials då dessa
ibland kan brista i sin uppgift att förmedla viss information till spelaren. Det som tyder på
detta är att en spelare i den aktiva gruppen gjorde felaktiga antaganden om hur vissa
mekaniker fungerade och de dynamiker som uppstår vid kombination av dessa.
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Sammanfattningsvis tyder resultaten från undersökningen på att aktiv och passiv inlärning
lämpar sig olika väl vid lärande av olika element av spel. Aktiv inlärning tycks fördelaktig för
bemästrande av spelets mekaniker men visar även på vissa risker då bristen av explicit
information kan medföra att spelare gör felaktiga antaganden om spelets mekaniker. Passiv
inlärning ger en större förståelse för objekt i spelvärlden men behöver ofta kompletteras med
aktiv inlärning för att spelare fullt ut ska förstå spelets mekaniker och objekt. Ett spels
tutorial bör därmed använda sig av olika typer av tutorials baserat på vilken information som
ska förmedlas till spelaren. Vilken typ av tutorial som bör användas för att främja
uppkomsten av flow kan ej, baserat på de data som erhållits vid undersökningen, besvaras då
de båda grupperna visar på liknande resultat, och kräver vidare forskning inom området
innan en större förståelse kan uppnås.

6.2 Diskussion
6.2.1 Naturen av digitala spel och dess inverkan på undersökningen
Baserat på undersökningen går det fastställa att aktiv inlärning är en viktig del då spelare ska
lära sig ett spel. Dock är den agens som krävs för aktiv inlärning en del av spel som medium
då digitala spel till stor del består av en interaktion mellan spelaren och systemet. Frågan är
då vad som explicit behöver förklaras för spelaren och vad som kan lämnas till denna att själv
upptäcka. Olika typer av lärande kan exempel misstänkas vara olika lämpliga för olika
spelgenres. Spelet som skapats för denna undersökning är av typen plattformsspel och
undersökningen visar i detta fall på olika styrkor med en passiv respektive aktiv tutorial. Om
samma undersökning skulle utföras med en, från plattformsspel helt väsensskild genre t.ex.
RTS, skulle den då visa på samma resultat? Att digitala spel som medium innefattar allt från
mindre webbspel inom sociala medier till stora produktioner med miljontals kronor i budget,
en uppsjö av olika genres, samt spelas på olika sätt, t.ex. framför en dator eller framför en tv,
ensam eller tillsammans med andra spelare, gör det än svårare att med en enda
undersökning täcka hela området digitala spel. Dessa faktorer är incitament för att fler
undersökningar bör utföras inom för att nå en mer heltäckande förståelse av området.
Då spel innefattar många genres och kan spelares genrevana tänkas ha en viss inverkan på
undersökningens resultat. Exempelvis präglas olika genres av olika tankesätt när det kommer
till hur resurser behandlas vilket möjligtvis speglas i de olika beteenden som uppstod i
samband med spelets objekt. För att öka undersökningens validitet skulle det vara intressant
att utföra undersökningen på en mer homogen grupp vad beträffar testdeltagarnas spelvanor.
Testdeltagare A2 som favoriserar actionspel (se appendix D) visar, baserat på
videomaterialet, god kontroll och en hög nivå av bemästring av spelet. Likaså tyder
tidsmätningarna vid parti X och Y på detta då A2 generellt visar på låg tidsåtgång för att ta
sig förbi partierna. Den typ av actionspel som A2 spelar använder sig i många fall av båda de
analoga styrspakarna samtidigt, något som även krävs i spelet som använts i denna
undersökning. Detta kan därmed vara ett fall där genrevana påverkar testdeltagarens
prestation vid undersökningen då denna kan tänkas ha en större vana vid användandet av
både de analoga styrspakarna samtidigt. Då även andra testdeltagare som favoriserade andra
genres som t.ex. RTS som använder sig av, från undersökningsspelet, vitt skilda
kontrollmetoder visade på god bemästring av spelets mekaniker är det svårt att se några
faktiska mönster mellan genrevana och inlärning. Skulle undersökningen involverat flera
deltagare med som favoriserade samma genre skulle en undersökning av detta underlättas då
det skulle medföra möjligheten att enklare urskilja eventuella mönster.
49

Genrekonventioner kan även detta ha en inverkan på undersökningen. Spelare som är vana
vid en genre kan ha svårigheter att bryta redan invanda mönster då spelarna redan kan ha
nått en automatiserad process (Smith & Kosslyn, 2009) av hur vissa mekaniker brukar
fungera. Då detta spel skiljer sig från andra plattformsspel då det inte använder sig av någon
konventionell hoppmekanik kan testdeltagare med stor vana av plattformsspel ha svårt att
bryta sina mönster och anpassa sig till den nya mekaniken. Inom kognitionsvetenskapen
används begreppet automatiska processer med vilket menas processer som kan utföras
väldigt fort, ej behöver utföras medvetet och ej behöver planeras. Motsatsen är kontrollerade
processer vilka kräver ett större mått av uppmärksamhet, och ej är lika snabba. En
automatisk process är svårare att ändra på än en kontrollerad (Smith & Kosslyn, 2009),
vilket i undersökningens fall kan ha inneburit svårigheter att anpassa sig för någon med stor
vana av plattformsgenren och de konventioner som följer med denna. Detta var dock inget
som kunde urskönjas ur de data som samlats vid undersökningen.

6.2.2 Felkällor
Under undersökningens gång upptäcktes vissa felkällor i produkten och i undersökningens
utformning. I detta avsnitt kommer dessa felkällor och dess möjliga påverkan på
undersökningen att diskuteras.
Kontrollfrågorna som ställdes till testdeltagarna i börjar av undersökningen visade sig vara
något bristfälliga. Frågorna som behandlar både spelvana och tidigare erfarenhet av XBOX
360 visade sig brista i att försäkra sig om att testdeltagaren hade en vana av användandet av
en XBOX 360 handkontroll och alla dess knappar och spakar. Detta då en testdeltagare vid
flertalet tillfällen uttryckte sin ovana vid att spela med analoga styrspakar. Detta trots att
testpersonen vid kontrollfrågorna inför undersökningen påvisat god spelvana samt tidigare
erfarenhet av XBOX 360. Testdeltagaren hade vid tidigare spelande på XBOX 360 istället för
de analoga styrspakarna använt sig av det digitala styrkorset, vilket ej var möjligt i detta test.
Ytterligare en möjlig felkälla är att en av informationsrutorna i den passiva tutorialen kan
tänkas brista i sin förklaring av den mekanik den ska förklara. Denna textruta är den som
förklarar kraftmekaniken. Spelaren får aldrig någon direkt information om att kraften byggs
upp över tid. Dock liknas mekaniken vid en slangbella och både mekanikens ljud och
animation arbetar tillsammans för att förmedla att kraften ökar över tid vilket
förhoppningsvis är tillräckligt. Att förklara även detta i text skulle kräva ytterligare
uppmärksamhet från spelaren då den ska lära sig spelets mekaniker. Något som
undersökningen visar är bristfällig redan i nuläget.
På grund av problem med att hitta testdeltagare till undersökningen inom den korta tidsram
undersökningen ska genomföras på har undersökningen endast omfattat åtta deltagare varav
sex män och två kvinnor. Det låga deltagarantalet medför att resultatet når en lägre
generaliserbarhet och kan därmed tänkas brista i sin representation av inlärning och flow hos
vana spelare. Det skulle varit önskvärt att inkludera fler testdeltagare i allmänhet och fler
kvinnliga deltagare i synnerhet. Fler deltagare för att nå en högre generaliserbarhet och fler
kvinnor för att bättre kunna belysa eventuella skillnader i hur personer av olika kön lär sig
och upplever olika inlärningstyper i spel.
Spelet innehöll en bugg som ibland uppstod på den aktiva tutorialen. Testdeltagarna kunde
ibland kollidera med icke existerande objekt i närheten av två av de fläktar som återfinns på
tutorialbanan. Vad som orsakade buggen är oklart och efter undersökning av produkten
hittades inga objekt som kunnat orsaka kollisionen. Vid de tillfällen då buggen uppstod
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informerades testdeltagarna om buggen. Detta för att undvika förvirring hos testdeltagaren.
Förekomsten av buggen samt det korta avbrottet för information om denna kan möjligtvis
komma att avbryta uppkomsten av eller störa eventuellt flow hos testdeltagare.

6.2.3 Forskningsetiska aspekter
För att säkerställa att undersökningen är forskningsetiskt hållbar följer här en diskussion av
de forskningsetiska aspekterna av undersökningen
För att undvika felaktiga resultat vid undersökningen användes en cover story som
testdeltagarna fick ta del av innan de påbörjade sin spelsession. Detta ansågs nödvändigt för
att testdeltagarna vid spelande skulle bete sig så naturligt som möjligt beträffande hur de
spelar. Skulle deltagarna informerats om att undersökningens egentliga syfte fanns risken att
deltagarna lagt ett större fokus vid spelets tutorials än vad det skulle göra om de spelade
under normala omständigheter och därmed ge resultat som ej speglar verkligheten. Då
testdeltagarna spelat klart och innan de fyllde i enkäten som behandlade flow blev de
informerade om undersökningens egentliga syfte och tillfrågades om de hade några
invändningar emot att de blivit vilseledda och huruvida de fortfarande tillät att de data som
samlats in användes i undersökningen. Den cover story som användes var att syftet med
undersökningen var att undersöka level design. Några tecken på att cover storyn påverkat de
data som samlats vid undersökningen har ej kunnat identifieras.
Deltagare A4 som uteslöts från den huvudsakliga undersökningen påpekade efter ifyllandet
av enkäten som behandlar flow hur hennes svar påverkats av hon iakttogs under
spelsessionen. Det kan vara så att även de andra testdeltagarnas svar påverkats av detta.
Likaså kan det faktum att de blev filmade påverkat deras svar. Det var dock ingen annan än
just A4 som påvisade tecken på att de påverkades av att de blev filmade och iakttagna.

6.2.4 Genusaspekter
Graner Ray (2002) menar att individer av olika kön lär på olika sätt (se avsnitt 2.4.1). Detta
var något som undersökningen från början syftat att innefatta. På grund av svårigheter med
att värva testdeltagare i allmänhet och kvinnliga testdeltagare i synnerhet har arbetet ej
kunnat behandla detta. En mindre diskussion skulle möjliggjorts om undersökningen haft i
alla fall en kvinna i var grupp men då en av de två kvinnliga deltagarna (A4) ej kunde anses
vara representativ för undersökningen (se avsnitt 5.2.1) kunde detta ej realiseras. För att nå
ytterligare förståelse för den möjliga inverkan som kön har då det kommer till speltutorials
behöver därmed ytterligare undersökningar genomföras.

6.2.5 Samhälleliga aspekter
Att undersöka inlärning i spel samt dess koppling till flow har en samhällelig nytta. Detta då
inlärningen och en positiv upplevelse av detta är viktig även i serious games. Likaså är
undersökningen intressant för spelindustrin då individer ej kommer att spela spel om de ej
förstår hur de fungerar eller ger dem en positiv upplevelse. Genom att undersöka
tutorialdesign och spelares upplevelse kan alltså spels inlärning och den upplevelse som
spelarna får då de lär sig spela förbättras och i sin tur komma göra så att fler spelar. Detta bör
i sin tur utmynna att spelindustrin säljer fler spel, och på grund av detta, växer och skapar
fler arbeten.
Resultaten från undersökningen kan även appliceras på andra former av mjukvaruutveckling
då dessa har stora likheter med dataspelsutveckling. Genom att förbättra inlärning av olika
typer av system kan ett bättre stöd för användares uppgifter att skapas bidra till en
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samhällelig nytta. Exempelvis skulle resultaten kunna användas inom området MDI för en
ökad förståelse inom området användbarhet. Genom att förbättra hur användare lär sig ett
system skulle inlärningsperioden kunna kortas ned och mindre resurser skulle då behöva
spenderas på detta. Genom att förbättra inlärningen skulle även antalet felaktiga handlingar
som en användare utför kunna minskas. Både dessa egenskaper är eftersträvansvärda i ett
system enligt Benyon (2010). Då undersökningen visar att olika inlärningsmetoder är
fördelaktiga för att lära ut om olika element av ett spel kan ett liknande angreppssätt behöva
tas i åtanke för vidare forskning inom även MDI. Mjukvaruutvecklare förlitar sig i många fall
manualer för att lära individer om hur mjukvaran fungerar. Uppkomsten av företag som
specialiserar sig på att tillhandahålla tutorials för andra företags mjukvara tyder på att
manualer och andra tekniker som helt förlitar sig på passiv inlärning inte är optimalt. Denna
undersökning visar att passiv inlärning bör kompletteras med aktiv inlärning och att det är
viktigt att spelare sätts i en situation där de tvingas praktisera en mekanik för att faktiskt
förstå den. Likaså kan det alltså tänkas att användare av annan mjukvara är tvungna att
faktiskt praktisera vad de lär sig för att nå en större förståelse och att praktiserande är en
viktig del av lärandet. Undersökningen visar även på att aktivt lärande är fördelaktigt vad
beträffar bemästrande av spelmekanik. Då viss mjukvara ställer höga krav på användarens
skicklighet kan det alltså tänkas vara aktuellt att applicera aktivt lärande i dessa system.
Flow är ett tillstånd som är önskvärt för att öka prestation och förnöjelsen vid utförandet av
en uppgift. Dock är det väldigt svårt att mäta förekomsten av flow. Trots att denna
undersökning misslyckas med att reda ut om det finns en koppling mellan flow och lärande
kan den användas för att vidareutveckla de metoder som för närvarande används för att mäta
flow då den genom att testa en befintlig metod kombinerat med en mer experimentell metod
samlar mer data inom området.
Att undersöka inlärning i spel och aktiv inlärning i synnerhet kan ge en fingervisning om hur
individer faktiskt lär sig. Gee (2005) menar att undervisning i skolmiljö ofta förlitar sig på
inarbetade rutiner om hur utbildning ska utformas. Dessa rutiner är i många fall passiva.
Genom att undersöka aktiv kontra passiv inlärning i spel kan detta ge en större förståelse för
inlärning i allmänhet vilket skulle kunna appliceras i utbildningsmiljöer kopplade till skolor
och därmed förbättra dessa.

6.3 Framtida arbete
Vid ett fortsatt arbete med spelet och undersökningen skulle flera av de felkällor som
diskuterats inom avsnitt 6.2.2 kunna åtgärdas och i slutändan gynna undersökningens
validitet.
De kontrollfrågor som används för att säkerställa testdeltagarnas spelvana skulle behöva
revideras för att säkerställa att den grupp som deltar i undersökningen verkligen kan ses som
representativa för den grupp som ska undersökas, vilket var något som den version av
frågorna som användes vid undersökningen misslyckades med att göra.
Då flertalet av testdeltagarna samt andra personer som testat spelet uttryckt att de anser att
spelet höll en hög kvalité och var roligt att spela skulle en vidare utveckling av spelet som
kommersiell produkt kunna ske. Om detta skulle genomföras skulle spelet behöva synas över
för att eliminera eventuella buggar. Spelet skulle även behöva utvecklas på det audiovisuella
planet för att uppnå branschstandard. Givetvis skulle spelet även behöva byggas ut vad
beträffar det innehåll då det för närvarande endast består av en bana (tutorialbana
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exkluderad). För bästa resultat bör denna version av spelet endast fungera som en prototyp
som skulle kunna ligga till grund för en helt ny version av spelet, denna utvecklad av
professionella inom respektive disciplin och inte endast designers vilket var fallet med denna
version.
Vilket nämnts tidigare kan undersökningen tänkas ha samhällelig nytta då det skulle kunna
medföra förbättringar av lärandet även i annan mjukvara än dataspel. Något som skulle vara
intressant är att genom fortsatt arbete undersöka ifall samma inlärningstekniker och
principer kan appliceras även inom t.ex. området MDI och genom detta förbättra lärandet.
Då flow är ett sinnestillstånd som är önskvärt under många uppgifter skulle även det vara
intressant att genom liknande undersökningar som denna undersöka ifall passiv respektive
aktiv inlärning har någon inverkan på uppkomsten av flow vid interaktion med andra digitala
miljöer än dataspel.
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Appendix A - Designdokument
Tabell 9 Kriterier för de olika elementen av gameflow (Sweetser & Wyeth, 2005)
Element

Criteria

Concentration
Games should require
concentration and the
player should be able to
concentrate on the gam

- games should provide a lot of stimuli from different
sources
- games must provide stimuli that are worth attending to
- games should quickly grab the players’ attention and
maintain their focus throughout the game
- players shouldn’t be burdened with tasks that don’t feel
important
- games should have a high workload, while still being
appropriate for the players’ perceptual, cognitive, and
memory limits
- players should not be distracted from tasks that they
want or need to concentrate on

Challenge
Games should be
sufficiently challenging
and match the player’s
skill level

- challenges in games must match the players’ skill
levels
- games should provide different levels of challenge for
different players
- the level of challenge should increase as the player
progresses through the game and increases their skill
level
- games should provide new challenges at an
appropriate pace

Player Skills
Games must support
player skill development
and mastery

- players should be able to start playing the game
without reading the manual
- learning the game should not be boring, but be part of
the fun
- games should include online help so players don’t
need to exit the game
- players should be taught to play the game through
tutorials or initial levels that feel like playing the game
- games should increase the players’ skills at an
appropriate pace as they progress through the game
- players should be rewarded appropriately for their
effort and skill development
- game interfaces and mechanics should be easy to
learn and use
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Control
Players should feel a
sense of control over
their actions in the game

- players should feel a sense of control over their
characters or
units and their movements and interactions in the game
world
- players should feel a sense of control over the game
interface and input devices
- players should feel a sense of control over the game
shell (starting, stopping, saving, etc.)
- players should not be able to make errors that are
detrimental to the game and should be supported in
recovering from errors
- players should feel a sense of control and impact onto
the game world (like their actions matter and they are
shaping the game world)
- players should feel a sense of control over the actions
that they take and the strategies that they use and that
they are free to play the game the way that they want
(not simply discovering actions and strategies planned by
the game developers)

Clear Goals
Games should provide
the player with clear
goals at appropriate
times

- overriding goals should be clear and presented early
- intermediate goals should be clear and presented at
appropriate times

Feedback
Players must receive
appropriate feedback at
appropriate times

- players should receive feedback on progress toward
their goals
- players should receive immediate feedback on their
actions
- players should always know their status or score

Immersion
Players should
experience deep but
effortless involvement in
the game

- players should become less aware of their
surroundings
- players should become less self-aware and less
worried about everyday life or self
- players should experience an altered sense of time
- players should feel emotionally involved in the game
- players should feel viscerally involved in the gam

Social Interaction
Games should support
and create opportunities
for social interaction

- games should support competition and cooperation
between players
- games should support social interaction between
players (chat, etc.)
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- games should support social communities inside and
outside the game
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Appendix B - Heuristiklista
Heuristics
Usability
Avoid large blocks of text.
Don’t rely on players’ memory: Don’t use abbreviations or acronyms.
Don’t rely on players’ memory: Don’t require the player to count resources like bullets and
life.
Don’t rely on players’ memory: Players shouldn’t have to memorize
the level design (but it’s arguable there are exceptions)
Provide immediate feedback for user actions.
The Player experiences the user interface as consistent (in control, color, typography,
and dialog design) but the game
play is varied.
The Player should experience the menu as a part of the game.
Sounds from the game provide meaningful feedback or stir a particular emotion.
Players do not need to use a manual to play game.
Art should be recognizable to player, and speak to its function.
GUI
All relevant information should be displayed, such as life points, lives,
and ammunition.
Don’t display irrelevant information.
Critical information should stand out.
Don’t bury frequently used information.
Menu item names should be intuitive and obvious
Gameplay
It should be clear what’s happening in the game. Players should
understand and be able to identify Goals .
It should be clear what’s happening in the game. Players should
understand and be able to identify failure conditions (How they lose)
It should be clear what’s happening in the game. Players should
understand and be able to identify game elements like the Avatar.
It should be clear what’s happening in the game. Players should
understand and be able to identify game elements like the Enemies.
It should be clear what’s happening in the game. Players should
understand and be able to identify game elements like the Obstacles
It should be clear what’s happening in the game. Players should
understand and be able to identify game elements like the Power Ups
Players should feel in control, so they need the time and information
to respond to threats and opportunities. That is, players should see
enemies, obstacles, and power-ups coming.
Give players the feeling they can make a few mistakes by giving
some room for error.
There is an interesting and absorbing tutorial that mimics game play.
The game is enjoyable to replay.
Player is taught skills early that you expect the players to use later, or right before the
new skill is needed.
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The game is fun for the Player first, the designer second and the computer third. That is,
if the non-expert player’s
experience isn’t put first, excellent game mechanics and graphics programming triumphs
are meaningless.
Player should not experience being penalized repetitively for the same failure.
The first player action is painfully obvious and should result in immediate positive
feedback.
The game should give rewards that immerse the player more deeply in the game by
increasing their capabilities
(power-up), and expanding their ability to customize.
Pace the game to apply pressure but not frustrate the player. Vary the difficulty level so
that the player has greater
challenge as they develop mastery. Easy to learn, hard to master.
Challenges are positive game experiences, rather than a negative experience (results in
their wanting to play more,
rather than quitting).
Controll Mapping
Use natural mappings. Control mapping should be intuitive enough
that new players don’t have to read the instructions. If the game has
relatively complicated controls, new players should be able to play
after reading the instructions only once.
If industry standards exist for the controls on the type of game you’re
working on, adhere to them.
Controls should be intuitive, and mapped in a natural way; they should be customizable
and default to industry standard settings.
Player should be given controls that are basic enough to learn quickly yet expandable for
advanced option
Level Design
Don’t make it easy for players to get stuck or lost. The goal of the
game and the next step towards that goal should always be clear.
There should be a sense of progress towards that goal, so players
never feel lost or like they’re going around in circles.
Things the player needs to see (enemies, enemy fire, power ups, etc.)
should stand out. So everything the player needs to see needs to be
big enough to be perceived. Remember that some players don’t have
perfect eyesight.
Things the player needs to see (enemies, enemy fire, power ups, etc.)
should stand out. To make things stand out, use contrast with the
background: Texture, Color, Brightness (light/dark).
Remember that some players will be color blind, so red and green will
be seen as the same for some players.
Objects in the game should look like they’ll do what they do. This
idea is called Affordance.
The player shouldn’t easily misinterpret things as power ups,
enemies, or obstacles.
If there are tasks which you expect to be challenging, don’t require
players to complete them more than once. That is, make sure that if
they die soon after completing a hard task that they don’t have to
complete the hard task again.
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Mechanics
Game should react in a consistent, challenging, and exciting way to the player’s actions
(e.g., appropriate music with
the action).
A player should always be able to identify their score/status and goal in the game.
Mechanics/controller actions have consistently mapped and learnable responses.
Shorten the learning curve by following the trends set by the gaming industry to meet
user’s expectations.
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Appendix C- Flowenkät
Undersökning examensarbete KULA
Namn:___________________________________________________________________________
Reflektera över din spelsession och gradera hur väl din upplevelse överensstämde med följande
påståenden. Undersökningen är anonym.
1. Jag tänker inte på något annat. Jag är helt involverad i det jag gör. Min kropp känns bra. Jag
verkar inte höra något. Världen tycks vara avskärmad från mig. Jag är mindre medveten om
mig själv och mina problem.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

2. Min koncentration är som att andas. Jag tänker aldrig på det. Jag är ganska omedveten om
min omgivning efter att jag kommit igång. Jag tror telefonen skulle kunna ringa, och
dörrklockan skulle kunna ringa, eller huset brinna ner eller något liknande. När jag börjar
stänger jag verkligen ute hela världen. När jag slutar kan jag släppa in den igen.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

3. Jag är så involverad i vad jag gör. Jag ser inte mig själv som separat från vad jag gör.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

4. Jag upplevde tydliga mål när jag spelade.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

5. Jag fick omedelbar återkoppling på mina handlingar.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

6. Jag möttes av utmaningar som var väl anpassade till min skicklighet.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

7. Mina handlingar och mitt medvetande var ett.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

8. Jag var koncentrerad på att spela.
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Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

9. Jag upplevde att jag hade kontroll över vad jag gjorde.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

10. Jag tänkte inte på mig själv och mina bekymmer.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

11. Jag tappade koll på tiden.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.

12. Jag spelade för att det var kul.
Stämmer inte alls.

Stämmer helt och hållet.
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Appendix D - Referat från transkriberingsdata
Testdeltagare A1
Testdeltagare A1 är en man vars favoritgenre är RTS och favoritspelet inom genren är Star
Craft 2. A1 har tidigare erfarenhet av plattformsspel och favoriterna inom denna genre är
Super Mario 1-3 samt Metroid. A1 spelar enligt egen uppskattning mellan 3-4 timmar om
dagen. A1 är enligt kontrollfrågorna att döma en van spelare och har tidigare erfarenhet av
XBOX 360.
A1 visar under spelsessionen god förståelse för spelets mekaniker vad beträffar de olika
rörelser som kan utföras med bollen sånär som på att kraftmekaniken endast används för
vertikala hopp. A1 förstår även hur merparten av objekten i spelet fungerar. Dock visar A1
tecken på bristfällig förståelse för hur tejprullen fungerar då A1 flertalet gånger försöker
plocka upp denna utan att läcka. Resterande objekts funktion upptäcks genom att A1 testar
sig fram, t.ex. A1 hoppar ner i toxic waste för att sedan stressa ur detta och i fortsättningen
undvika faran.
A1 använde vid flertalet tillfällen gravitation i kombination med kraftmekaniken i samband
med fläktar. Gravitationen användes för att bygga moment som utnyttjades vid användning
av kraftmekaniken. Detta förekom exempelvis vid parti X och A1 kunde utan större problem
navigera genom partiet. Vid parti Y använde sig A1 av en kombination av moment,
kraftmekanik och gravitation för att redan vid andra försöket ”segla” genom partiet. A1
uppvisar därmed en förståelse och samt praktik av några av de mer avancerade dynamiker
som kan uppstå vid spelande.
Testdeltagare A2
A2 är en man vars favoritgenre med tidigare erfarenhet av digitala spel samt XBOX 360. A2’s
favoritgenre är Actionspel och favoriterna inom genren är Dead Space och Gears of War . A2
har tidigare erfarenhet av plattformsspel men kan ej komma på några favoriter inom genren
vid tillfället för kontrollfrågorna. A2 uppger att han spelar ca 4 timmar om dagen.
A2 visar god förståelse för horisontell rörelse och till en början även god förståelse för
gravitation. A2 har under tutorialbanan först problem med att hitta kraftmekaniken och för
att sedan använda den åt fel håll (laddar uppåt för att nå uppåt). A2 testar även flertalet
gånger att använda kraftmekaniken i kombination med gravitation. A2 lyckas sedan lista ut
hur kraftmekaniken fungerar och visar resterande tid av spelsessionen väldigt god kontroll
över denna. A2 visar god förståelse för spelets objekt efter en första kontakt och
undersökning av dessa sånär som på tejp vilket A2 flertalet gånger försöker plocka upp utan
att läcka. A2’s användning av gravitationsmekaniken upphör nästintill helt efter det parti
som lär ut denna förutom vissa försök att använda sig av gravitation vid hopp med hjälp av
kraftmekaniken.
A2 lyckades upptäcka dynamiken som uppstår mellan bollens studsmekanik och
kraftmekaniken och använder vi några tillfällen studs för att nå högre vid hopp. Deltagare A2
tycks efter introduktionen av gravitation glömt bort hur denna ska användas och inga
dynamiker uppstår på grund av kombinationer av gravitation och andra mekaniker. A2 visar
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även mycket god kontroll av användet av kraftmekaniken tillsammans med horisontell
rörelse och moment. Detta är något som märks då A2 ska navigera parti X som denna gör
utan några som helst problem. A2 klarar även parti Y på grund av mycket god användning av
tidigare nämnda mekaniker.

Testdeltagare A3
Testdeltagare är en man som spelar ca 2 timmar dagligen. Han har erfarenhet av XBOX 360
och hans favoritgenre är RPG20. Favoriterna inom genren är Skyrim och Fallout serien. A2
har tidigare erfarenhet av plattformsspel och favoriten är Super Meat Boy.
A3 visar tidigt förståelse för hur de mekaniker som används för att navigera bollen fungerar.
Gravitationsmekaniken används endast i samband med fläktar men används aldrig för att
samla moment för att studsa högre utanför fläktar. A3 visar förståelse för de olika objekten i
spelet och dess funktion sånär som vid ett tillfälle där han försöker plocka upp en tejprulle
utan att något bollen lider av något läckage.
Som nämnts tidigare hittar A3 en dynamik med användning av gravitation och kraftmekanik
vid spelets fläktar. Vid parti X använder sig A3 av detta vid flertalet försök av navigation
genom partiet. Dock används även kraftmekaniken utan att använda gravitation och
moment. Vid parti Y visar A3 god förståelse för dynamiken mellan spelets objekt och
mekaniker och kan efter några försök navigera genom paritet.

Testdeltagare A4
Testdeltagare A4 är en kvinna som för närvarande spelar ca 1 timma i veckan men för något
år sedan spelade ca 8 timmar om dagen. Hon har tidigare erfarenhet av XBOX 360 och
hennes favoritgenre är fantasy inom vilken favoritspelet är World of Warcraft. A4 har tidigare
erfarenhet av plattformsspel där favoritspelen är tidiga delar av Super Mario serien. A4
påpekar precis vid undersökningens början sin ovana vid att spela med de analoga
styrspakarna.
A4 visar tidigt en förståelse för horisontell rörelse och moment fungerar men har problem vid
användingen av dessa. Dessa problem tycks komma ifrån brister vid handhavande av
inputenheten men också från bristande spatial bedömning samt tidsbedömning. A4 lyckas
efter vissa besvär förstå gravitation och använder fortsatt denna mekanik under
spelsessionen. A4 använder till en början kraftmekaniken åt fel håll för att vid ett senare
tillfälle lära sig att använda denna åt rätt håll. A4 har dock fortsatta problem med att bedöma
laddningen samt riktningen av kraftmekaniken. A4 visar förståelse för de olika objekten i
spelet men tycks ha vissa problem med att förstå varför tejprullen ej kan plockas upp utan att
bollen läcker.
A4 visar på god förståelse för spelets mekaniker och vissa dynamiker uppstår vid
användandet av dessa. Vid ett tillfälle verkar A4 koppla samman studsmekaniken och
kraftmekaniken för att nå högre vid ett hopp. Detta misslyckas dock. A4 använder gravitation
för att navigera i fläktar och utnyttjar det moment som uppstår i följd av detta. Då A4 når
parti X får hon stora problem. A4 förstår att en kombination av kraftmekaniken, gravitation,
moment och horisontell rörelse är lämplig för att navigera paritet men har stora problem
med handhavandet av inputenheten samt spatial bedömning och tidsbedömning och väljer
efter åtskilliga försök att avbryta spelsessionen.

66

A4 påpekade vid flertalet tillfällen sin ovana vid användandet av de analoga styrspakarna. Då
kontrollfrågorna endast kontrollerade att testdeltagarna tidigare spelat XBOX 360, var ovana
vid analoga styrspakar något som frågorna misslyckades i att kontrollera. Detta tillsammans
med att A4 visat sig obekväm i situationen där spelsessionen iakttogs, och påpekat att data på
flowenkäten påverkats av detta, medför att testdeltagaren kommer att uteslutas från den del
av undersökningen som behandlar flow. Då A4 inte är representativ för undersökningen och
då data har korrumperats redovisas inte A4’s resultat av enkäten i de olika diagram som visas
i rapporten.
Datasammaställning för testgrupp med aktiv tutorial
Deltagarna i gruppen alla olika favoritgenres och favoritspel. Även den tid som
gruppmedlemmar dagligt ägnar åt att spela är olika och varierar mellan 0 till fyra timmar om
dagen. Trots att en deltagare spelar 0 timmar i veckan bör denna anses som en van spelare då
denna tidigare har ägnar ca 8 timmar om dagen åt att spela.
Inom den aktiva gruppen visar samtliga deltagare förståelse för horisontell rörelse, moment
och kraftmekaniken. Två av deltagarna hade dock till en börjar svårt att fullt ut förstå
kraftmekaniken. Deltagare A2 använder initialt kraftmekaniken åt fel håll för att sedan lära
sig att använda denna åt rätt håll. Deltagare A1 verkar ej förstå att kraftmekaniken kan laddas
åt fler håll än nedåt och spelar igenom hela spelsessionen genom att bara använda den på
detta sätt.
Vad beträffar gravitation är gruppen mer splittrad. Tre av testdeltagarna (A1, A3, och A4)
använder mekaniken till sin fördel men då endast i kombination med fläktar vilket är något
de tvingas att lära sig under tutorialbanan. Deltagare A2 tycks efter tutorialbanan glömt bort
hur mekaniken fungerar och använder den ej fördelaktigt under något tillfälle under Bana 1.
Ingen av testdeltagarna använder mekaniken för att bygga moment vid fall för att sedan
utnyttja detta. Även detta förklaras under tutorialbanan men verkar inte vara något som
testdeltagarna fullt ut förstår eller kommer ihåg.
Samtliga deltagare i gruppen visar efter att de interagerat med de olika objekten i spelet god
förståelse för vilka objekt som är positiva och vilka som är negativa. Gemensamt för gruppen
är även att det finns en viss förvirring kring tejpen och varför denna ej kan plockas upp vid
vissa tillfällen. Tejpen avhjälper läckage och kan ej plockas upp om bollen ej läcker.
Olika dynamiker mellan spelets mekaniker uppstod vid gruppens spelande. Alla deltagare
förutom A2 som verkat glömma av gravitation efter tutorialbanan använde sig av gravitation
i kombination med horisontell rörelse, kraftmekaniken och moment i samband med fläktar.
Detta är något som kan studeras vid parti X och för de testdeltagare som nådde dit även vid
Y. Testdeltagare A2 och A4 tycks även ha förstått dynamiken som kan uppstå mellan
kraftmekaniken och studs som kan utnyttjas för att hoppa högre.
Testdeltagare P1
Testdeltagare P1 är en man med tidigare erfarenhet av XBOX 360. Han spelar ca 4-5 timmar
om dagen och då helst MOBA21 och FPS22. Favoriterna inom dessa genrers är Heroes of
Newerth samt Battlefield 3. P1 har tidigare erfarenhet av plattformsspel men kan ej komma
på några favoriten vid tillfället för kontrollfrågorna.
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P1 inleder spelsessionen med att testa de mekaniker som presenteras under tutorialen. P1 har
till en börjar problem med kraftmekaniken då han laddar denna för lite. P1 testar sedan att
använda gravitation vid laddning av kraftmekaniken för att sedan släppa gravitationen precis
innan kraftmekaniken. Då P1 vid detta tillfälle laddar kraftmekaniken längre klarar han av
hoppet. P1 fortsätter att använda samma taktik genom spelsessionen tills det att han
informeras om att användandet av gravitation ej medför högre hopp (se nedan). P1 visar på
viss förståelse för hur gravitation fungerar då han flertalet gånger använder mekaniken för
att navigera i fläktar. P1 visar även god förståelse för de olika objekten i spelet och hur dessa
fungerar.
Då P1 når parti X visar han på god förståelse för dynamiken mellan gravitation, moment,
horisontell rörelse samt kraftmekaniken. Dock har P1 ändå vissa problem med att ta sig förbi
partiet. Då P1 når parti Y uppstår problem då P1 fortfarande använder gravitation i samband
med kraft. P1 utför flertalet försök till att ta sig förbi partiet men misslyckas på grund av den
felaktiga användningen av gravitation. P1 informeras då om att gravitation ej påverkar
kraftmekaniken positivt och lyckas därefter ta sig förbi paritet.

Testdeltagare P2
Testdeltagare P2 är en man med tidigare erfarenhet av XBOX 360. Hans favoritgenre är RPG
och favoriten inom genren är Mass Effect 2. Han har tidigare erfarenhet av plattformsspel
och en av favoriterna är Super Mario 64. P2 spelar ca 45 minuter om dagen.
P2 visar på god förståelse för hur horisontell rörelse, moment och kraftmekaniken fungerar
och använder dessa för att navigera banan. P2 testar tidigt att använda kraftmekaniken i
olika riktningar och bekantar sig på så sätt med denna. Gravitationsmekaniken upptäcks ej
och används därmed inte under resterande tid av spelsessionen. Detta visar sig bero på att P2
försökt att använda sig av fel knapp. P2 visar på god förståelse för de olika objekten i spelet
sånär som på tejp som han försöker plocka upp utan att bollen läcker. Senare
underspelsessionen struntar P2 i tejp då bollen ej läcker. P2 visar under spelsessionen på god
kontroll och laddar i vissa fall kraftmekaniken i förberedande syfte vilket underlättar vid
navigering.
P2 upptäcker vissa dynamiker som uppstår i kombination av de mekaniker han lärt sig. T.ex.
använder sig P2 av studs för att nå högre vid hopp med kraftmekaniken. P2 lyckas navigera
igenom parti X genom att använda momentet som uppstod från att vid ett tidigare försök
fallit ner och landat i botten av fläkten. Vid parti Y stöter P2 på vissa problem då han inte vet
hur gravitationen fungerar. P2 utför flertalet försök där han använder kraftmekaniken för att
hoppar över de första taggarna, för att sedan återigen använda kraftmekaniken för att försöka
motverka fläktarnas kraft. P2 lyckas med tidigare nämnd taktik ”segla” mellan taggarna och
fläktarna och på så sätt ta sig igenom partiet. P2 uppvisar mot slutet av spelsessionen vissa
problem med att beräkna vinkel på kraftmekaniken.

Testdeltagare P3
P3 är en kvinna som har tidigare erfarenhet av XBOX 360. Hennes favoritgenres är äventyr
och pussel. Inom dessa genrers är favoriterna Zelda serien samt Puzzle Quest. P3 Har
tidigare erfarenhet av plattformsspel och en favorit inom genren är New Super Mario Bros.
P3 spelar ca 2-3 timmar om dagen.
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P3 inleder spelsessionen med att testa horisontell rörelse och kraftmekaniken. P3 förstår den
horisontella rörelse men har vissa problem med kraftmekaniken. P3 lyckas ibland hoppa dit
hon vill men laddar ofta kraftmekaniken för flackt vilket resulterar i misslyckade hopp. P3
visar genom sitt spelande god förståelse för de olika objekten i spelet och stärker detta med
att kommentera de olika objekten. P3 landar vid ett tillfälle i toxic waste varpå han säger ”Det
var inget man skulle landa i alltså”, vilket visar att P3 ej nått full förståelse för toxic waste
genom textturorialen. P3 kommenterar även tejpen förstå gången hon stöter på denna och
visar genom detta förståelse för att denna inte behövs för tillfället då bollen inte läcker. P3’s
spelande i allmänhet och användande av kraftmekaniken i synnerhet förbättras utigenom
spelsessionen. P3 börjar ej använda gravitation förrän vid parti X. Då i syfte att bygga
moment för att nå förbi den taggförsedda fläkten.
P3 upptäcker som nämnts tidigare dynamiken som uppstår vid användandet av gravitation,
horisontell rörelse och kraftmekaniken i samband med fläktar. Detta används för att ta sig
förbi parti X. Vid parti Y använder P3, efter ett första misslyckat försök, kraftmekaniken för
att hoppa över taggarna och sedan horisontell rörelse och gravitation för att segla mellan
taggarna i taket och fläktarna i golvet och sedan ta sig över till nästkommande fläkt. P3 har
dock vissa problem med tidsbedömning och utför flertalet försök innan hon lyckas ta sig förbi
partiet.

Testdeltagare P4
Testdeltagare P4 är en man med tidigare erfarenhet av XBOX 360. P4 anger att hans
favoritgenrer är Multiplayer PVP23 och favoriterna inom genren är WoW Arena och Counter
Strike. P4 har tidigare erfarenhet av plattformsspel men kan vid tiden för kontrollfrågorna ej
ange några favoriter inom genren. Han spelade tidigare ca 5 timmar om dagen men spelar för
närvarande ingenting.
P4 utforskar till en börjar inputenheten varpå han hittar horisontell rörelse, kraftmekaniken
och gravitation. P4 visar att han förstår att kraftmekaniken kan användas åt olika håll men
har ibland vissa problem med att beräkna laddningstiden samt laddningens vinkel. Detta
förbättras i takt med att P4 progresserar genom spelet. P4 förstår även att kraftmekaniken
kan användas i luften och visar prov på detta vid flertalet av banans fläktar. P4 använder sig
ej av gravitation förrän vid parti Y (se nedan). Vad beträffar spelets objekt har P4 en god
förståelse för hur dessa fungerar sånär som på en viss förvirring vid tejp som P4 vid ett par
tillfällen försöker plocka upp utan att bollen läcker.
Vid parti X uppstår problem för P4 som med flera försök försöker navigera förbi fläkten
genom att använda kraftmekaniken då bollen svävar i högsta position av den lägre fläkten.
Detta är problematiskt då det från den positionen är svårt att få tillräcklig kraft för att kunna
ta sig förbi fläkten med taggarna. P4 upptäcker sedan dynamiken vid som uppstår vid
användning av moment från fläkten tillsammans med kraftmekaniken. P4 samlar moment
genom att falla bredvid fläkten för att sedan använda horisontell rörelse för att återigen röra
sig in till det område där fläkten har effekt. Under tiden P4 befinner sig på parti X ringer
hans mobiltelefon två gånger. Dessa samtal nekas av P4. P4 måste på grund av dödsfall
återigen ta sig förbi parti Y och visar då på god kontroll trots det att han kolliderar med en
tagg på fläkten. Vid parti Y försöker P4 först att navigera genom partiet genom att använda
sig av endast horisontell rörelse och kraftmekaniken. Detta misslyckas varpå P4 återigen
upptäcker gravitation. Efter att testa gravitation upptäcker P4 att denna kan användas för att
tynga ner bollen vid fläktarna och på så sätt undvika taggarna i taket. P4 uttrycker oro över
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att det kommer att ta lång tid att spela. Då P4 redan innan testet verkat något stressad
påminns han om att han får spela så länge som han önskar men att det bästa är om han
hinner spela klart. Efter ytterligare försök vid parti Y lyckas P4 navigera partiet utan att ta
skada. Detta genom att han använder kraftmekaniken för att hoppa över de första taggarna
för att sedan använda gravitation för att ”segla” mellan taggarna och fläktarna. P4 visar
därefter god kontroll över kraftmekaniken då han vid felberäknade hopp räddar upp
situationen genom att i luften snabbt använda kraftmekaniken för att ändra bollens bana. Vid
slutet av spelsessionen visar P4 god kontroll över bollen samt håller kraftmekaniken laddad i
förebyggande syfte.

Datasammaställning för testgrupp med passiv tutorial
Samtliga deltagare i testgruppen som spelade versionen med passiv tutorial hade tidigare
erfarenhet av digitala spel och plattformsspel. Gruppens medlemmar hade alla olika
favoritgenres och deras veckliga speltid varierade mellan 0 och 5 timmar om dagen. Den
deltagare som för närvarande inte spelar någonting har tidigare spelat ca 5 timmar och dagen
och därmed bör alla testdeltagare räkna som vana spelare.
Samtliga deltagare i testgruppen med passiv tutorial hittar och lärde sig att använda
horisontell rörelse och kraftmekaniken. Testdeltagare P3 och P4 har dock vissa problem med
vilken vinkel mekaniken för laddas i vid flertalet situationen. Detta är något för förbättras o
takt med att de spelar längre. Testperson P1 använder gravitation vid laddnings av
kraftmekaniken då denna tror att detta medför högre hopp. Detta tills testdeltagaren fastnar
vid ett parti på Bana 1 och informeras om hur kraftmekaniken fungerar för att denne ska
kunna progressera.
Av deltagarna i gruppen är det endast P1 som börjar använda gravitation redan från början
av Bana 1. P1 använder dels gravitationen felaktigt i tron om att detta ger högre hopp med
laddningen av kraftmekaniken men även på ett korrekt sätt vid navigering av fläktar. P4
upptäcker gravitation direkt efter den textbaserade tutorialen men börjar ej använda den
förrän att denne stöter på problem vid parti Y. P3 visar ett liknande beteende då gravitation
ej börjar användas förrän vid parti X. P3 testar dock, till skillnad från P4, aldrig gravitationen
vid början av bana. Testdeltagare P2 upptäcker inte gravitationen under hela spelsessionen
men klarar ändå att spela igenom Bana 1. Att P2 inte hittar gravitation beror på att han
använder sig av fel knapp på inputenheten. Generellt för de som använder gravitation inom
gruppen är att den enda korrekta användnigen av gravitation sker i samband med fläktar.
Ingen i gruppen använder gravitation för att t.ex. bygga moment vid fall.
En avancerad dynamik som uppstår vid testdeltagare P2 spelsession är användningen av
studs i samband med kraftmekaniken. P2 använder det moment som uppstår vid studsen för
att sedan använda kraftmekaniken vilket resulterar i högre hopp.
Testgruppen visar generellt en god förståelse för de olika objekten i spelet. Dock har P2 och
P4 svårt att förstå varför tejp ej kan plockas upp utan att bollen läcker vilket de visar genom
att de försöker plocka upp tejpen utan att de läcker. P3 visar att denna inte helt förstått toxic
waste vid texttutorialen då det krävs att hon ska landa i detta för att förstå att det var något
farligt.
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