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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks hur etablerade lärteorier hämtade från det pedagogiska 

forskningsfältet kan påverka inlärningen i dataspel. Ett spel togs  fram i två versioner 

baserade på det sociokulturella perspektivet på lärande respektive behaviorism. 

Därefter har spelversionerna testats av 18 respondenter med fokus på att undersöka 

deras lärande samt framgång i spelet. Lärandet mättes genom en analys av de 

haverier spelarna stött på och om dessa minskat i antal efter upprepade 

spelsessioner. Resultatet var inte entydigt, men visade på en större poängförbättring 

för de som spelat den sociokulturella versionen. En minskning i antalet haverier sågs 

i båda spelversionerna, dock var andelen fel i den sociokulturella versionen generellt 

lägre. För att säkerställa att analysverktyget med haverier fungerade fick även 

samtliga respondenter vara med på en öppen intervju med syftet att ta reda på vilka 

problem de upplevt samt om de ansett sig blivit bättre på något under spelets gång. 

Kommande uppföljningar på uppsatsen kunde handla om att utvidga 

respondentantalet sett till mängd och variation inom faktorer som kön, klass och 

etnicitet. 

Nyckelord: Pedagogik, Lärteorier, Lärande, Dataspel. 
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1 Introduktion 

Lärande och spel är tätt förknippat med varandra. På senare tid har denna starka koppling 

drivits av bland annat Gee (2003) som argumenterat för dataspelens stora potential som 

lärande medium. Även Koster (2005) beskriver dataspel som avancerade problem som vi 

människor försöker lösa och hitta mönster i. Han menar att när vi har löst dem till fullo och 

inte kan läras oss mer så upphör också spelen att vara underhållande. Forskning om lärande 

är i sig ett enormt fält och det finns många infallsvinklar på det område, varav dataspel är ett. 

Bland annat finns det olika teorier om hur det mänskliga lärandet fungerar, något som inte är 

till fullo utrett. Dessa lärteorier kan sägas ha sin början i och med behaviorismen som kan 

sägas ha sin grund från det kända experimentet ’Pavlovs hundar’. Därefter har flertalet 

teorier utvecklats och fått varierande spridning. En av dessa är det något senare 

sociokulturella perspektivet på lärande, som härstammar från Vygotsky (1896-1934). Denna 

undersökning ämnar att använda dessa två lärteorier och applicera dem på ett spel för att se 

hur de går att använda för att främja lärande i spel. 

För att undersöka detta har två versioner av ett klassiskt shoot’em up utvecklats. Typiska 

delar i ett spel från den genren är att spelaren styr en ensam avatar, oftast ett skepp, mot 

horder av fiender som slungas mot denne i vågor. Spelaren åker ständigt uppåt och kan bara 

värja sig genom att styra undan och skjuta ihjäl fienderna till det att banan är slutförd. Ofta 

kan spelaren hitta uppgraderingar för bland annat vapen. Denna speltyp bjuder på ett relativt 

avskalat och simpelt koncept med möjligheter att balansera den mängd av nya utmaningar 

spelaren får stöta på. Det möjliggör en specifik undersökning med få skillnader och att de 

flesta respondenter också kan ta del av spelet. 

Basen för hur lärandet ska främjas i spelet har baserats på de två teorierna behaviorism samt 

sociokulturellt lärande. För att mäta lärandet som skett användes en teori av Ryan och Siegel 

(2009) som beskriver problem och haverier spelare kan ställas inför. Dessa är kategoriserade 

enligt en modell författarna utvecklat vilket gjorde den möjlig att använda för att notera de 

haverier spelarna ställdes inför. Därutöver tas även variabler som poäng och tidigare 

dataspelserfarenhet med för att utvärdera vad för lärande som skett i spelet samt vad det 

berott på.  

Totalt 18 personer fördelade jämnt över båda versionerna utförde testet där de spelade ett av 

spelen tre gånger under observation, följt av en kort intervju ämnad att fånga in ytterligare 

aspekter. Dessutom ombads spelarna att tala högt under spelsessionen samtidigt som deras 

röster blev inspelade. Under observationen samt under efterföljande transkribering av det 

inspelade röstmaterialet antecknades de haverier spelarna mötte utefter den modell som 

Ryan och Siegel (2009) skapat.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras och definieras begrepp som förekommer i detta arbete samt har 

relevans för det. Första delen presenterar dataspel och speldesign samt de specifika delar av 

dessa som rör uppsatsen. Därefter beskrivs vad lärteorier är generellt och specifikt de som 

ligger i fokus för detta arbete. Därutöver skildras olika sätt dessa lärteorier kan kopplas ihop 

med spel.  

2.1 Dataspel 
Adams och Rollings (2007) skriver att spel innehåller regler och åtminstone ett mål. Vidare 

menar de att ytterligare två element är betydelsefulla för att delta i aktiviteten spelande; att 

spela och att låtsas. I flerspelarspel är även socialt samarbete nödvändigt. Caillois (1961) 

menade att 1) spelande ska vara fritt för spelaren att deltaga i, 2) avgränsat till en viss tid och 

plats, 3) ha en oviss utgång, 4) vara oproduktivt, 5) styrt av regler, och slutligen 6) vara på 

låtsas. 

Många spel skulle kunna beskrivas som en stor lärandeprocess där spelaren hela tiden 

presenteras med nya utmaningar att ta till sig. Speciellt i början av ett dataspel är det mycket 

viktigt vad spelaren uppmuntras att lära sig och att hon faktiskt lär sig de spelmoment som är 

relevanta (Gee, 2003). Enligt Koster (2005) kan dataspel sägas vara problem som finns för 

spelaren att arbeta med och lösa. Det är problem som användaren i en viss mängd ska vilja 

engagera sig i och känna att denne får ut något av. När det inte finns något kvar att lösa och 

problemet, i det här fallet spelet, är fullkomligt analyserat så finns det inte längre någon 

utmaning för spelaren och aktiviteten blir tråkig.  

Spel kan även sägas bestå av en mängd olika mönster med ett flertal variabler som ger dess 

komplexitet. För människor är att förstå och hitta mönster något fundamentalt (Koster, 

2005). Därför fungerar spel som en ypperlig miljö för lärande av olika slag. De uppmuntrar 

även till lärande. I sin bok ’A theory of Fun’ tar Koster (2005) upp ”grokkning”. Grokkning är 

en term som används inom kontexten speldesign för att beskriva ett spelmoment som en 

spelare har tagit till sig, som den förstått på alla nivåer och är ”klar” med. När en 

spelmekanik är grokkad (Morrison, 2011) krävs att något nytt introduceras till spelaren. 

Annars blir spelet för lätt, och således tråkigt. Det finns en mängd olika definitioner av spel 

och spelande. Salen och Zimmermans bok Rules of Play (2003) innehåller en mängd sätt att 

försöka definiera spel, mestadels som olika former av system.  

2.1.1 Utmaningar och handlingar i dataspel 
Spel består bland annat av utmaningar och konflikter (Adams och Rollings, 2007; Salen och 

Zimmerman 2003; Rouse, 2005). En utmaning beskrivs enligt Adams och Rollings (2007) 

som en uppgift spelaren måste utföra och som inte är av trivial art. Någon form av mental 

ansträngning måste krävas för att slutföra uppgiften. Uppgiften kan krävas för att slutföra det 

huvudsakliga målet i spelet eller vara frivillig. Enligt Rhalibi, England och Hanneghan (2005) 

är dessa utmaningar och konflikter viktiga i spel, då många spelares motivation till att spela 

är just själva utmaningen i att klara av spelet. 

Handlingar i spel är enligt Adams och Rollings (2007) specificerade enligt reglerna. De 

bestämmer vilka handlingar som är tillåtna respektive otillåtna, och om det finns vissa 

handlingar som bara går att utföra under vissa förutsättningar. Exempel på detta är att 

spelaren i fotbollsspel kan passa, skjuta, byta spelare, tackla, dribbla och utföra liknande 
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relevanta handlingar inom kontexten fotbollsspelande. Spelaren kan däremot inte skjuta ihjäl 

människor eller flyga. I vanliga plattformsspel kan spelaren springa, hoppa, flyga och skjuta. 

Flyga och skjuta kan spelaren i somliga spel endast om vissa specifika förutsättningar är 

infriade, exempelvis genom upplåsning av en temporär extraförmåga. 

2.1.2 Shoot’em ups 
En av många dataspelsgenrer som existerar är de så kallade actionspelen (Adams och 

Rollings, 2007). Denna genre spänner över många underkategorier, till exempel 

plattformsspel och skjutspel. Enligt Adams och Rollings (2007) finns det en del punkter som 

skiljer skjutspel (eng. shooter) från andra dataspel. I skjutspel befinner sig ofta spelaren i 

rollen som ensam avatar mot en hord fiender som alla behöver bekämpas. Adams och 

Rollings (2007) menar att denna typ av spel i de flesta fall har ett våldstema. En 

underkategori inom skjutspel är de som utspelar sig ur en tvådimensionell vy. Shoot’em up-

genren är en underkategori av dessa och företräds av en mängd kända spel, bland annat 

tidiga Space Invaders (1978) och senare Raiden (1990). Inom shoot’em up-genren finns det i 

sin tur olika klassifikationer av spel varav en kallas skrollande shoot’em up. I dessa spel åker 

spelarens avatar, som oftast är ett skepp, konstant uppåt eller nedåt, det vill säga att skärmen 

skrollar i y-led. Eftersom det inte finns något adekvat svenskt begrepp för att förklara denna 

spelgenre kommer fortsättningsvis den engelska termen shoot’em up att användas. 

Gällande de utmaningar spelaren ställs inför inom denna spelgenre hävdar Adams och 

Rollings (2007) att spelaren mestadels måste fokusera på två saker. Det första är att 

kontrollera den egna avataren så att det inte skadas eller utsätts för fara och samtidigt samla 

in bonusar som extraliv eller vapenuppgraderingar. Den andra utmaningen är att sikta och 

skjuta ner de fiender som spelet kastar mot avataren. Dessa utmaningar testar till stor del 

spelarens skicklighet inom timing, reaktionstid och snabbhet. Fortsättningsvis hävdar 

författarna att actionspel i allmänhet tenderar att ha en låg komplexitet som låter några få 

funktioner få en framträdande roll. Målen och de handlingar spelaren kan använda sig av 

brukar även vara mycket tydliga. Progressionen i denna typ av spel har en tendens av att vara 

linjär (Adams och Rollings, 2007; Rouse, 2005). 

2.1.3 Speldesign 
Speldesign handlar om att skapa någon form av meningsfull upplevelse för en spelare genom 

att bestämma vilka handlingar och mål som ska finnas med i spelet (Rouse, 2005; Salen och 

Zimmerman, 2003). Det är alltså själva skapandeprocessen för ett dataspel (Adams och 

Rollings, 2007). Som speldesigner utvecklar man ett interaktionssystem där regler, 

handlingar och utmaningar skapar en helhet (Adams och Rollings, 2007). Enligt Rouse 

(2005) finns det många uppgifter för en speldesigner, däribland att innovera, utveckla samt 

dokumentera spelkoncept. Vidare innefattas även att skriva dialog och narrativ samt utveckla 

spelmekanik. En speldesigner kan även arbeta med speltester för att analysera och förbättra 

spelet. Detta görs genom balansering utav spelet för att förhindra dominanta strategier samt 

för att åstadkomma en balans mellan spelets olika element. 

2.1.4 Tutorials – att lära spelaren spelet 
Tidigare i dataspelens historia sköttes all form av utlärande till spelaren via instruktioner 

skrivna i manualer. Dessa skickades med spelet och krävdes för att spelaren skulle förstå vad 

som krävdes för att kunna spela spelet. Detta skedde eftersom det tidigare var väldigt svårt 

att få plats med spelen på de kassetter de gavs ut på. Således var manualer det enda 

återstående sättet att förklara spelet på. Tutorials och tutorialbanor beskrivs som banor 
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ämnade att låta spelaren testa och lära sig spelets mekaniker, vilka mål som finns och vad 

som går att göra i spelet. Ofta sker detta i en för spelaren säker miljö där hon oftast inte kan 

förlora, även om en sådan illusion byggs upp (Rouse, 2005; Adams och Rollings, 2007). 

Tidigare var tutorials frivilliga alternativ till att spela det riktiga spelet, och oftast var de 

utvecklade för människor som hade en låg förkunskap för spel överhuvudtaget (Rouse, 

2005). Enligt Rouse (2005) har utveckling gått mot att inkorporera tutorialbanorna med det 

riktiga spelet. Det har gjorts med bland annat text – och tal som i början av spelet förklarar 

de möjliga handlingar som finns för spelaren och att gradvis introducera spelaren till nya 

begrepp. Adams och Rollings (2007) menar att det också är viktigt att låta spelaren gå 

tillbaka och försöka att göra saker igen utan att bli bestraffad. Dessutom menar Adams och 

Rollings (2007) att det är viktigt att förklara spelets gränssnitt, exempelvis genom att belysa 

dess delar i spelet och förklara dem med en textruta. Det gäller specifikt i spel med ett 

komplext gränssnitt och när det är väldigt viktigt att veta vad de olika delarna i gränssnittet 

gör. Jämförelsevis är det viktigare att veta hur gränssnittet fungerar i ett RTS-spel som 

innehåller mycket information om till exempel resurser, byggmöjligheter, 

utvecklingsmöjligheter och annat, än det är i plattformsspel som exempelvis Super Mario 

Bros (1985). 

2.1.5 Interaktionsdesign och användbarhet 
Sundström (2005) beskriver en användares interaktion som fyra dörrar användaren måste 

passera för att kunna ta del av en mjukvara. Den första dörren som måste passeras är 

utseendet, vilket handlar om att det som möter användaren måste ha rätt stil och ser ut som 

det användaren är ute efter. Det handlar även om att applikationen ska vara estetiskt 

tilltalande, och att båda dessa kvaliteter ska vara tilltalande på ett långsiktigt plan 

(Sundström, 2005). De andra dörrarna är språket, strukturen och interaktionen. Språket är 

också något användaren möter tidigt och är avgörande för att användaren ska förstå det hon 

ska göra. Strukturen innebär att användaren ska kunna göra det hon vill göra och hitta det 

hon letar efter. Interaktionen handlar om att användaren ska förstå de verktyg som finns och 

ha möjlighet att använda dem (Sundström, 2005). Dessa dörrar kan sägas gälla även för spel. 

Exempelvis är utseendet det första som möter spelaren. Språket och specifikt strukturen är 

viktiga för att användaren ska förstå spelet och kunna navigera i det. Hur interaktionen i spel 

fungerar är uppenbart viktigt då det handlar om att spelaren har de verktyg hon behöver för 

att göra det som krävs i spelet. 

2.1.6 Bandesign  
Byrne (2005) beskriver bandesign som den del av speldesignen som implementerar de 

övergripande reglerna och allt som resterande delar av projektet arbetat fram för att skapa 

själva spelupplevelsen. Med implementera menas exempelvis att placera ut de objekt som 

ska vara möjliga för spelaren att interagera med. Vidare ingår även att bestämma när och var 

hinder ska presenteras för spelaren och hur progressionen i svårighetsgrad ska fungera 

praktiskt. Enligt Byrne (2005) är det bandesignern som leder spelaren genom banorna och 

spelet. Denne har en stor uppgift i att göra sin närvaro så liten som möjligt för att spelaren 

ska få känslan av att det är enbart hon som gör de val som hon gör. Vidare hävdar Byrne 

(2005) att den miljö spelet ska utspela sig i är viktigt för bandesignern att arbeta med och 

även vad spelare ser, men inte kan interagera med. Att ha en bred kunskap inom alla delar av 

spelskapandeprocessen är viktigt då en bandesigner måste bolla alla delar för att skapa en 

bra helhet. 
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Något som skett till många, speciellt stora och framgångsrika, spel är att utvecklarna släppt 

de verktyg de använt för att skapa banor. Detta har möjliggjort för spelare att skapa sina egna 

banor och på så sätt öka antalet bandesigners och banor till spelet. Detta ger fler banor till 

spelet vilket gör att det lever kvar längre och på så sätt får en längre hållbarhetstid. Vissa 

spelare intresserar sig även mer för editeringsverktygen än själva spelet. I denna kategori 

återfinns spel som Age of Empires (1997), Starcraft (1998), Warcraft 2 (1995), Heroes of 

Might and Magic 3 (1999), Unreal Tournament (1999) med flera.  

2.2 Perspektiv på lärande 
I kommande delkapitel följer en kort beskrivning av lärteorier generellt samt mer specifikt 

om sociokulturellt lärande och behaviorism som ligger i fokus i detta arbete. Spels koppling 

till lärande kommer också att utredas samt hur en spelares lärande kan se ut. 

2.2.1 Lärteorier 
Det finns många olika perspektiv på vad lärande är och hur vi människor lär. Det tidigaste 

etablerade perspektivet om lärande var enligt Maltén (2007) behaviorismen som härstammar 

från Ivan Pavlovs klassiska betingning av hundar, där deras salivreflexer betingades till att 

lystra till en klocksignal (Säljö, 2000; Maltén, 2007). Därefter kom fokus att ligga på 

kognitivism, som till stor del växte fram med den mångfacetterade Jean Piaget (1896-1980). 

Piaget arbetade och studerade till stor del barns utveckling, och menade att det var i barnets 

kontakt med andra objekt och manipulation av dessa som barnet fick kunskap om omvärlden 

(Säljö, 2000; Maltén, 2007; Piaget, 1923). Enligt Piaget (1923) går barn igenom olika faser 

där de fungerar olika och har andra förutsättningar än deras vuxna motparter. Han menar att 

det inte är så att barn är lite sämre vuxna, utan att de fungerar på helt andra sätt. 

En samtida forskare vid namn Lev Vygotsky (1896-1934) företrädde en annan inriktning, 

som dock fick genomslag något senare än Piagets teorier (Maltén, 2007). Den teoribildning 

Vygotsky förknippas med har kommit att kallas sociokulturell och skiljer sig från 

kognitivismen på flera sätt. Huvudsakliga skillnader hittas bland annat i hur viktigt det 

sociala och kulturella samspelet anses vara för lärande, medierade redskaps vikt i lärande, 

tänkande och handlande samt språkets vikt (Säljö, 2000; Vygotsky, 1978). 

Fokusen för denna uppsats är på behaviorism för att inlärande av vissa delar av dataspel har 

jämförts med denna lärteori (Bennerstedt, 2006) och på det sociokulturella lärperspektivet 

för att den är etablerad inom dataspelsforskningen (Bennerstedt, 2006; Gee, 2003; Konzack, 

2002). Dessutom har dessa teorier en relevans inom ämnet då de fungerar för att beskriva 

människors interaktion med dataspel och vad som då sker.  

2.2.2 Behaviorism 
Säljö (2000) skriver att behaviorismen som teori kommer från en empirisk idétradition, det 

vill säga att det som kan observeras och mätas är det som är reellt och konkret. Enligt Maltén 

(2007) är det enligt ett behavioristiskt perspektiv endast yttre beteenden och framför allt 

reflexer det som är möjligt att objektivt mäta. Eftersom tankar, känslor och en persons 

medvetande, sådant som kan kallas för en persons inre, inte går att mäta är det ingenting 

forskare kan undersöka (Maltén, 2007). Behaviorismen är även väldigt influerad av 

positivism som vetenskapsfilosofi då den ställer höga krav på observationer och objektivitet 

(Säljö, 2000). 

Inom behaviorismen är stimuli-respons (SR)-teorierna betydelsefulla och innebär att alla 

beteenden utom medfödda reflexer är inlärda genom att individer har lärt sig korrekta 
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responser på specifika stimuli (Maltén, 2007). B. F. Skinner (1904-1990) utvecklade det 

behavioristiska perspektivet genom att visa att individer tenderar att återupprepa beteenden 

om de ges positiva förstärkningar när dessa beteenden sker. Det omvända visade han ske 

om någon form av negativ förstärkning, det vill säga en belöning vid ett undvikande av 

beteendet. Beteenden som inte ger någon förstärkning tenderar att försvinna helt efterhand, 

om de bara ignoreras (Säljö, 2000). 

Egenfeldt-Nielsen (2007) menar att behaviorismen tenderar att fokusera på yttre motivation 

framför inre motivation. Yttre motivation är sådan som kommer utifrån;, att det finns någon 

belöning efter aktiviteten som delas ut när uppgiften är slutförd. Dock finns inget krav på att 

själva aktiviteten ska vara motiverande att utföra. Maltén (2007) hävdar att detta perspektiv 

är utdaterat men Egenfeldt-Nielsen (2007) skriver att det är ett vanligt perspektiv hos dagens 

ledande edutainmenttitlar. Edutainment är en ihopslagning av de engelska orden 

’entertainment’ och ’education’. Dessa titlar kan ses som dataspel och diverse program som 

syftar till att vara underhållande samt lära ut någonting. Enligt Säljö (2000) är perspektivet 

fortfarande använt inom såväl psykologin som inom området för beteendemodifikation och 

används enligt principen att om ett beteende kan läras in, kan det även läras bort. Det 

används alltså för att ändra beteenden som människor vill bli av med, exempelvis fobier.  

Kritik som riktats mot behaviorismen är bland annat att språk och språkutveckling inte kan 

anses som enbart inlärda beteenden. Inte heller kan detta perspektiv beskriva mer komplexa 

mänskliga aktiviteter som tänkande då det egentligen endast undersöker en sak; beteenden 

(Säljö, 2000). 

2.2.3 Sociokulturellt lärande 
Vygotsky (ur Bennerstedt, 2006) menar att människan använder sig av konstgjorda redskap 

för att förstå världen och handskas med den. Enligt honom är språket tänkandets redskap 

(Säljö, 2000) och tänkandet kan inte existera i den form den gör utan de språkliga 

redskapen. Detta är en av grundpelarna det sociokulturella perspektivet. Redskapen kan vara 

fysiska eller intellektuella och hjälper oss människor att tolka och hantera världen på olika 

sätt (Säljö, 2000). Dessa redskap sägs mediera (ung. förmedla) verkligheten för människor. 

Vilka redskap vi har tillgängliga påverkas enligt Säljö (2000) av den kultur vi lever i och den 

är i ständig förändring precis som de redskap som finns, utvecklas och glöms bort. Det 

innebär att lärande hos individer handlar om att tillgodogöra sig dessa redskap. 

Säljö (2000) beskriver sättet individer lär sig att använda dessa redskap på som en stegvis 

process där individen först saknar kunskap om redskapet och hur det fungerar i en viss 

kontext. Därefter kan individen börja använda redskapet genom att få hjälp av en person som 

är erfaren med redskapet och fungerar som en handledare. Gradvis så lär sig individen att 

hantera redskapet på olika sätt och får mer förtrogenhet med det samt när det ska användas, 

samtidigt som handledningen kan minskas och vara mer indirekt. Slutligen kan individen 

använda redskapet helt på egen hand (Säljö, 2000). 

Den närmaste utvecklingszonen beskrev Vygotsky (1978) som den nivå som är mellan där en 

individ befinner sig och dit den är på väg med det den gör. Zonen kan också beskrivas som 

avståndet mellan vad en individ kan prestera själv och utan stöd å ena sidan, och med hjälp 

av en mer kapabel individ å andra sidan (Säljö, 2000). Det betyder att det är möjligt att 

individer kan förstå ett redskap genom förklaringar, men inte nödvändigtvis kan använda det 

och genomföra någonting (Säljö, 2000). Vi ser alltså att tutorials som beskrivits tidigare kan 

beskrivas som denna kapablare individ som hjälper en annan individ att prestera så gott den 
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kan, i enlighet med den närmaste utvecklingszonen. Gee (2003; 2004) anger Rise of Nations 

(2003) tutorial som ett exempel på denna utvecklingszon och att läraren, i det här fallet 

speldesignen, möjliggör för spelare att klara av och lära sig mer än vad de skulle kunna på 

egen hand. 

En annan viktig del är att kunskap och kontext inte anses som två skilda ting, utan som 

sammankopplade, människor skapar och återskapar kontexter vari de lär sig olika saker 

(Säljö, 2000; Säljö, 1982). Det finns i sociokulturell teori ingen dualism, ingen uppdelning 

däremellan. Mycket av den forskning som utförts kring dataspel och lärande har även haft ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, som vi kan se ett exempel i Bennerstedt (2006). Även 

Gee (2003) i sin bok ’What video games have to teach us about learning and literacy’ tar sitt 

ursprung i ett snarlikt perspektiv och han menar bland annat att vad spelare lär sig i spel är 

att förstå medierade redskap i kontexten dataspel. Fortsättningsvis hävdar han att spelare 

även lär sig att använda de medierade redskapen samt att tänka med hjälp av dem 

(Bennerstedt, 2006). 

2.2.4 Spel och lärande 
Koster (2005) skriver mycket om spel och lärande, och lägger fram att det i alla spel finns 

något att lära sig, en utmaning att bemästra. Han menar att det är grunden spel vilar på. 

Enligt honom är våra hjärnor bra på att se mönster i allting och det är något vi ofta använder 

oss av i det vi gör. Vem har till exempel inte sett ansikten i molnformationer tidigare? Vidare 

hävdar han att spelande till stor del handlar om att lära sig se mönster, att känna igen dem 

och fullständigt förstå dem. En stor del av de studier som utförts inom fältet för spelforskning 

fokuserar på lärande ur något perspektiv, vilket kan ses vid en översikt av fältet (exempelvis 

Bennerstedt, 2006; Gee, 2003; Konzack, 2002). Tidigare forskning om lärande och dataspel 

har ofta varit kopplat till barn och olika faktorer kring deras lärande. Exempelvis att bli 

dataspelslitterat samt hur olika förmågor som problemlösande och spatiala förmågor 

utvecklas är frågor som behandlats (Bennerstedt, 2006; Fromme, 2003). 

En ytterligare koppling mellan dataspel och lärande kan ses i den framväxande 

edutainmentindustrin som vuxit fram. Det finns mycket forskning som pekar på att spelare 

lär sig i dataspel, om än diskuterbart exakt vad, vad det gör för nytta och i vilken kontext det 

kan användas. Inom det här området är lärande mycket viktigt, men tidigare titlar har 

utvecklats med ett fokus taget ur äldre lärteorier som haft bland annat ett stort krav på yttre 

motivation och dålig integrering av spelmoment. Det har lett till att spelandet och det som 

ska läras ut i spelen ofta separerats till två skilda delar som inte haft någon gemensam 

koppling. Exempelvis kan det vara så att spelaren får ta del av lite fakta om spelets ämne. 

Efter att ha levererat några korrekta svar om det får spelaren som belöning tillgång till ett 

minispel som är helt frikopplat från ämnet (Egenfeldt-Nielsen, 2007). 

2.2.5 Gaming Literacy 
Gaming literacy kan förklaras ungefär som språkets läs – och skrivkunnighet, alltså de 

grundläggande färdigheter som krävs för att kunna spela, förstå och ta sig an dataspel (Gee, 

2003). Att bli dataspelslitterat är något Gee (2003) beskrivit som fundamentalt för att kunna 

spela spel. I detta begrepp menar Gee (2003) att det ingår att kunna förstå den diskurs som 

finns i kontexten dataspel, och att kunna skriva och läsa dataspel. Med dessa termer menar 

han att avläsa vad vissa artefakter, som kan finnas i form av bland annat text och bild, 

betyder och har för mening i den relevanta kontexten. Han menar vidare att det finns många 

specifika delar och artefakter att lära sig i dataspel i allmänhet och för speciella typer av 
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dataspel i synnerhet. Även Bennerstedt (2006) går in på detta ämne där hon undersöker mer 

grundläggande vad det innebär att vara dataspelslitterat och hur den processen fungerar.  

Om spelaren missar att lära sig hur någon specifik del fungerar eller, ännu värre, lär sig något 

som visar sig vara fel så kommer hon att bli frustrerad. Detta kan leda till att hon missar 

roliga och intressanta delar av spelet. Ett annat alternativ är att spelaren helt enkelt väljer att 

strunta i spelet och går över till att spela något annat (Gee, 2003). När en spelare inte vet vad 

hon ska göra skapas det också en otrygghet hos henne vilket gör att motivationsnivån hos 

spelaren kan påverkas negativt. I sin tur påverkar det lärandet och den generella 

spelupplevelsen negativt för spelaren (Gee, 2003)  

Bennerstedt (2007) menar att det i dataspelande finns en ständigt reflektiv process där 

spelaren utforskar spelvärlden genom att till exempel interagera med saker eller att bara titta 

runt. Därefter reflekterar och funderar spelaren och skapar en hypotes om någonting i spelet. 

Sedan interagerar hon återigen med spelvärlden med hypotesen i åtanke och utefter den 

feedback som ges accepterar hon antingen hypotesen eller omprövar den. Detta menar 

Linderoth (2007) är hur gaming literacy fungerar. 
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3 Problemformulering  

Ett problemområde inom speldesign är hur spelet ska läras ut till spelaren, så att hela spelet 

är möjligt för spelaren att tillgodogöra sig. Som vi sett i avsnittet om spel och lärande är 

lärande viktigt i dataspel eftersom det krävs att spelaren bemästrar vissa uppgifter för att 

kunna klara av spelet (Gee, 2003; Bennerstedt, 2006). Detta finns det flertalet exempel på i 

åtskilliga kommersiella spels stora fokus att på olika sätt få spelaren att lära sig spelet snabbt, 

ofta i form av tutorials och olika hjälpmedel som textrutor, en hjälpröst och så vidare. Det har 

även visats att de flesta spel måste förstås och vara möjliga för spelaren att använda för att 

hon ska kunna spela. Det finns således ett incitament att göra ett spelet till en bättre 

upplevelse för spelaren samt att spelet kommer sälja mer, då många ofta spelar ett demo till 

spel innan de köper det. Detta gäller speciellt för mobilspel och konsolers live-alternativ, 

även om demospel är möjliga att hitta till PC på exempelvis Steam och GamersGate. 

3.1 Syfte och frågeställningar 
 Syftet med detta arbete är att undersöka hur spelare lär sig att handskas med ett spel. 

Dessutom ämnar uppsatsen undersöka om det är möjligt att se skillnader på hur en spelare 

lär sig att handskas med spelmoment genom att utgå från lärteorier när man som 

speldesigner skapar spelet. De lärteorier som valts som utgångspunkt är sociokulturellt 

lärande och behaviorism då de är väletablerade inom forskningsfälten lärande och dataspel, 

och de har väldigt skilda perspektiv på lärande. Båda teorierna är relevanta då de kan 

användas för att beskriva lärande i dataspel. 

3.1.1 Undersökningsverktyg 
Ryan och Siegel (2009) beskriver en metod för att undersöka individers lärande i spel genom 

att mäta vilka misstag spelare begår. Misstag beskriver de som mönster av haverier i olika 

former, som de delar upp i de fyra huvudkategorierna meningsskapande, miljöuppfattning, 

strategiutveckling och att åstadkomma en handling. För en mer utförlig beskrivning av 

modellen, se Figur 1. Termerna i modellen är oöversatta från Engelska för att inte blanda in 

en ytterligare tolkning av modellen som skulle tillkomma vid ett sådant arbete, och riskera 

förvränga författarnas intentioner. 
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Figur 1 Utefter Ryan och Siegel (2009): De fyra kategorier med de haverier som 
spelare kan drabbas av när de lär sig ett spel. 

Frågeställningarna undersöktes med hjälp av ett shoot’em up-spel. Syftet med att fokusera på 

den typen av spel är många. En anledning är att de är relativt simpla och att det således finns 

få saker för en spelare att fokusera på, vilket förhoppningsvis leder till en undersökning som 

blir specifik och kan säga något. Dessutom blir det möjligt att få en stor spridning mellan 

spelarnas erfarenhetsnivå i undersökningen, vilket leder till ett mer relevant resultat. Utöver 

detta är shoot’em ups något som alltid intresserat mig. Dessutom besitter författaren en del 

kunskap om dem samt har möjlighet att utveckla de banor som krävs för undersökningen. 

Det är självklart svårt att mäta lärande. Även prov och examinationsformer i skola och 

undervisning mäter inte nödvändigtvis exakt det de ämnar mäta. Lärande är enligt det 

sociokulturella perspektivet inget som går att se direkt, som behaviorismen beskrev som yttre 

beteenden. För att ändå på något sätt försöka fånga vad spelarna har lärt sig valdes att utgå 

från Ryan och Siegels (2009) modell och undersöka spelarnas haverier samt när de 

haverierna försvinner för att på så sätt mäta deras lärande. Utöver detta kompletterades 

undersökningen med efterföljande intervjuer för att fånga upp sådant som inte tydliggjorts 

under observationerna. Även eventuella missar som inte förutsågs täcks upp genom 

intervjuer. 
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Detta ledde fram till följande frågeställningar som kan svara på det mer generella syftet: 

1) Vilka haverier råkar spelare ut för när de möter ett spel, specifikt ett shoot’em up? 

a) Finns någon skillnad på vilka och hur många haverier som sker beroende på 

spelarnas tidigare spelerfarenheter? 

b) Hur skiljer sig faktorerna i de två tidigare frågorna beroende på vilken lärteori som 

spelet utvecklats efter? 

3.2 Metodbeskrivning 
Nedan presenteras den metod som använts för att genomföra undersökningen, samt 

relevanta begrepp. Slutligen diskuteras den valda metodens för – respektive nackdelar. 

3.2.1 Undersökningsdesign 
De frågeställningar som ställts upp ämnades undersökas genom att under projektet utveckla 

ett enklare shoot’em up. För att få så identiska spelmoment och banor som möjligt så 

utvecklades en grundbana som utgångspunkten för båda versionerna. Därefter skapades de 

olika versionerna baserade på de två lärteorierna. Eftersom undersökningen ämnade jämföra 

en behavioristiskt utvecklad bana och en sociokulturellt utvecklad bana, var det viktigt att de 

utformades enbart med dessa skillnader och så få övriga skillnader som möjligt. För att 

säkerställa denna skillnad utvecklades banorna från grunden och ett tidigare utgivet spel 

användes inte. Detta skedde då inget tidigare utgivet spel ansågs ha de specifika skillnader 

denna uppsats ämnar undersöka. Dessutom är det viktigt att anpassa dessa banor till en nivå 

som gör det möjligt för så många som möjligt att ta sig an och spela spelen, så att de inte är 

för komplexa eller oförståeliga. 

Behaviorismbanan utvecklades med enbart fokus på positiv och negativ betingning med 

direkta konsekvenser av spelarens beteende. Gällande den sociokulturella banan så fungerar 

den likadant men har förklarande rutor som beskriver spelets utmaningar för spelaren. 

Därefter jämfördes de två valda banorna med varandra och vilka misstag samt grupper av 

misstag som är vanligast för spelarna av respektive bana. 

Tre grundläggande kriterier för forskning är att den ska ha hög reliabilitet och validitet samt 

att den ska vara replikerbar, alltså möjlig för andra forskare att upprepa (Bryman, 2001). För 

att öka reliabiliteten i undersökningen beslöts att fokusera på banan med en ensam spelare, 

då en bana med en ytterligare spelare tillför fler variabler och kräver att samspelet mellan de 

båda individerna också analyseras. Detta skulle medföra att undersökningen även skulle 

fokusera på annat och bli alltför stor för denna uppsats. Att välja detta tillvägagångssätt får 

även till följd att undersökningen är lätt att upprepa och dess replikerbarhet blir således god. 

Det tredje kriteriet, validiteten, blir även det högt med det valda tillvägagångssättet då det 

som tidigare sagts inte blir många fler variabler som tillkommer vid mänsklig interaktion.  

Ryan och Siegels (2009) modell användes för att undersöka vilka misstag spelarna gör, för att 

på så sätt kunna mäta vad spelarna inte lärt sig och vad de har lärt sig. Detta analyseras 

genom att noteringar togs när och hur ofta haverierna uppstod samt vilken påverkan de har 

på spelandet. Detta sattes därefter i relation till hur länge spelaren spelat. Genom att göra ett 

sådant diagram är det möjligt att följa spelarnas mängd haverier och se om de lärt sig att 

hantera dessa. Värt att noteras är att det är observatörens tolkning av Ryan och Siegels 

modell samt kategorisering som varit basen för antecknandet vilket kan skilja sig en hel del 
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från författarnas uppfattning om sitt material. Eftersom det var samma observatör under alla 

tester och samma modell användes varje gång så är det troligt att resultatet som antecknades 

åtminstone är konsekvent. 

3.2.2 Enkät 
En enkät delades ut innan varje tillfälle där respondenterna ombads fylla i dataspelsvana, 

datorvana, kön och liknande frågor för att möjliggöra en enklare kategorisering av alla 

respondenter och se en fördelning över dessa variabler.  

3.2.3 Observationer 
Observationer är enligt Bryman (2001) ett bra sätt att mäta människors beteenden, speciellt 

sådana beteenden som de kan ha svårt att uttala själva och sådana som de inte tänker på. När 

det gäller att minnas hur ofta ett visst beteende inträffar kan respondenter i 

surveyundersökningar ofta ha fel enligt Bryman (2001). Strukturerad observation är enligt 

Bryman (2001) att ha ett visst regelverk för vad som ska observeras och registreras. Detta 

sker för att säkerställa att det som ska mätas faktiskt mäts och att det är möjligt att 

sammanställa resultatet. Bryman (2001) beskriver även andra former av observationer, bland 

annat deltagande observationer, men för att få fram ett mätbart och ett så replikerbart 

resultat som möjligt användes inte dessa typer.  

3.2.4 Röstinspelning 
Försökspersonerna fick testa spelet och blev ombedda att tala högt. Detta skedde för att de 

problem de stötte på, vad de tyckte var frustrerande och hur de löst detta skulle komma fram. 

Dessutom spelades respondenternas tal in under tiden de spelade. Genom detta var det 

möjligt att lätt strukturera och se vad spelarna gör samt därefter analysera vad för haverier 

de drabbats av.  

Enligt Bryman (2001) finns både för – och nackdelar med inspelning. Fördelen är att det lätt 

och snabbt går att göra själva studien och observerandet utan att sköta någon form av 

anteckningar som kan verka störande på observationen. Materialet blir även lättare att 

analysera då det går att gå tillbaka till allt material och se saker som eventuellt missades 

första gången. Nackdelarna menar Bryman (2001) främst är att de som ska observeras blir 

medvetna om att det de gör observeras och spelar roll, och kommer att bevaras. Detta kan 

påverka de som ska undersökas på olika sätt, bland annat att de blir oroade och agerar 

annorlunda mot hur de skulle göra i en naturlig miljö. En annan nackdel med inspelning av 

observationer är den tid som bör läggas ner på transkribering av det inspelade materialet 

som kan skapa stora mängder text snabbt och som kan bli svårnavigerat (Bryman, 2001). 

Dessutom kan en kamera eller mikrofon enbart fånga det en statisk sådan kan fånga, och som 

vi sett i avsnittet om sociokulturellt lärande är lärande något som sker socialt och inte enbart 

går att mäta genom yttre beteenden. Därför ansågs det viktigt att även ha en deltagande 

observatör och inte enbart använda inspelningarna. Tekniska problem är heller inget 

ovanligt, så det var även viktigt för att säkerställa att det fanns material att utgå från i 

analysen (Bryman, 2001). 

3.2.5 Intervjuer 
Efter varje spelsession utfördes korta intervjuer för att fråga spelarna om bland annat vilka 

problem de stött på, vad som var svårt respektive lätt, vad de lärde sig, vad de inte lärde sig 

och så vidare. Detta skedde under väldigt öppna, korta intervjuer för att fånga sådant som 

eventuellt missats och var tänkt att fungera som komplement till observationerna. Enligt 
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Bryman (2001) är kvalitativa intervjuer ofta ostrukturerade, med öppna frågor och intresset 

för undersökning är att fånga den intervjuades ståndpunkter. Kvalitativa intervjuer är 

fokuserade på den som intervjuas, vilket leder till att intervjun får gå åt det håll som den 

intervjuade visar intresse för och det hon tycker är intressant och viktigt. Det är även viktigt 

att få fylliga och utförliga svar, så exempelvis frågor som går att besvara med ja eller nej 

undviks. Eftersom inspelning kan få personer oroliga (Bryman, 2001) och anledningen till 

intervjun mestadels var att fånga upp sådant som missats så antecknades enbart svaren 

under intervjuns gång, och dessa spelades således inte in.  Bryman (2001) skriver även att en 

av de negativa punkterna hos kvalitativa intervjuer är att vissa fenomen inte går att 

observera, vilket betyder att det är bäst att bara fråga de studerade individerna om deras 

åsikter. Som vi sett i kapitlet om sociokulturellt lärande är lärande ett sådant fenomen, vilket 

gör det lämpligt att infoga kvalitativa intervjuer för att fånga upp sådant som inte kan 

observeras. 

3.2.6 Ytterligare variabler 
I spelet finns en möjlighet att få poäng. Poäng ges när fiender skjuts ihjäl samt så ges en 

mängd poäng i slutet av spelet som beror på hur många liv och hur mycket hälsa spelaren har 

kvar. Denna poäng används även som variabel i analysen för att visa på hur spelarens 

progression har sett ut. Ett rimligt antagande är att om en spelare lärt sig mer om spelet 

samlar denne också en större summa poäng. 

3.2.7 Shoot’em up 
Banorna som använts i undersökningen liknar spelgenren shoot’em up. Genren är relativt 

simpel och lämnade stort utrymme för ytterligare moment som var nödvändiga för 

undersökningen. Dessutom var det möjligt att göra de nödvändiga förändringar som krävdes 

för varje version av banan. Eftersom ekonomisystemet i den här sortens spel är mycket 

avskalat så finns det ett fåtal saker att lära sig, för att det inte skulle vara alltför svårt för helt 

nya spelare att ta sig an spelet. Genom att lägga till funktioner och testa detta på 

försökspersoner innan själva studien det säkerställdes att det fanns något att lära sig för 

spelare på alla erfarenhetsnivåer. Detta kan enligt Bryman (2001) kallas för en 

förundersökning där relevanta variabler letas upp så att undersökningen fokuserar på rätt 

saker.  

3.2.8 Urval och avgränsning 
Barn undersöktes inte eftersom de anses vara ojämförbara med vuxna (Säljö, 2000; Piaget, 

1923). Fokus för undersökningen låg i hur vuxna människor använder sig utav dataspel. Att 

även fokusera på barn skulle vara intressant, men för stort för detta examensarbete. Enligt 

Bryman (2001) är det i observationer inte enbart viktigt vilka människor det är som 

undersöks, utan även vilken plats det sker i och vilken tid det sker på. Det är speciellt viktigt 

vilken tid det sker på om en person ska observeras flera gånger och Bryman (2001) menar att 

dessa tider då ska väljas slumpmässigt. Bryman (2001) beskriver att ett slumpmässigt urval 

är en bra metod för att fånga en hel befolkningsgrupp. Då det existerar en tidsbegränsning 

när denna undersökning ska vara klar och hur mycket tid som är möjlig att lägga ner på den 

tillsammans med att det även vore intressant att undersöka människor som har olika 

erfarenhet av dataspel så är detta inte möjligt. Enligt Bryman (2001) är detta ett vanligt 

problem för strukturerade observationer. De personer som ämnas undersökas ska alltså 

komma från spridda håll, både spelare och icke-spelare samt spelare av olika genrer. 
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Därför kombinerades ett sannolikhetsurval med ett bekvämlighetsurval, genom att 

testpersoner söktes bland annat genom högskolan. Dessa fick därefter svara på en enkät om 

deras dataspelsvanor för att ett urval av respondenter skulle vara möjligt. Detta ämnade 

uppnå en så jämn fördelning över variabler som kön, etnicitet och erfarenhet som möjligt. 

Ytterligare respondenter söktes genom annonser i bostadsområden nära där observationerna 

utfördes. Detta ger ett begränsat urval på grund av att observationslabbet ligger på en 

specifik fysisk plats i Skövde.  

Problemet med att få en tillräcklig spridning hos respondenter försökte även lösas genom att 

ha en begränsad mängd respondenter, omkring tjugo stycken. Det antogs leda till en 

spridning mellan olika erfarenheter av spel både sett till vilka spel de studerade har spelat, 

samt hur mycket de spelat. Att lägga mängden respondenter på denna nivå var även 

nödvändigt för att kunna notera alla haverier som skett och dessutom ha tid att analysera all 

data. Resultatet påverkas självklart av mängden respondenter. För en statistiskt säkrare 

undersökning skulle fler respondenter krävts samt att de skulle valts genom ett randomiserat 

urval. Dock anses ändå resultatet som signifikativt då det existerar en spridning i 

respondenternas erfarenheter, och således många olika perspektiv finns representerade trots 

den relativt lilla mängden respondenter. 

3.2.9 Kritik 
Bland den kritik som Bryman (2001) för fram angående strukturerade observationer finns att 

den har ungefär samma problematik med reliabilitet, validitet och generaliserbarhet som 

surveymetoder. Dessutom ger observationer en mycket stor mängd data som kan vara svår 

att generalisera och hitta övergripande teman, och alltså få någon generell bild av det man 

observerar. Enligt Bryman (2001) finns också risken att forskaren har felaktiga variabler och 

kategorier och alltså observerar fel saker. Detta anses inte vara fallet genom att de av Ryan 

och Siegel (2009) etablerade haverikategorierna har använts för att notera mängden 

haverier.  
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4 Projektbeskrivning  
För detta examensarbete har ett shoot’em up-spel utvecklats i två versioner med smärre 

skillnader. I kommande stycke beskrivs arbetsprocessen och de val som gjorts under 

utvecklingen av spelet. 

4.1 Spelbeskrivning  
Spelet har tagits fram med hjälp av utvecklingsverktyget Game Maker. Grunden är byggd 

utefter en av de instruktionsvideos som tillhör verktyget. Större delen av allt grafiskt och 

audiellt material är även hämtat därifrån (www.yoyogames.com, hämtat 2012-01-11). Game 

Maker har tidigare använts på liknande sätt i vetenskapliga studier (exempelvis Papastergiou, 

2009). Spelet som utvecklats är ett klassiskt shoot’em up där spelarens skepp åker framåt 

konstant och bakgrunden hela tiden skrollar nedåt. Spelet styrs som är konventionellt inom 

genren, det vill säga att skeppets rörelser styrs med piltangenterna och projektiler avfyras 

framåt med mellanslagstangenten. Spelaren kontrollerar ett flygplan och dennes mål är att 

skjuta ner de fiender som kommer mot honom. För en översikt av hur spelet ser ut och 

fungerar, se figur 2. Syftet med spelet är att ta sig till slutet av banan samt få så mycket poäng 

som möjligt. De utmaningar spelaren utsätts för består till störst del av fiender med diverse 

olika beteenden som denne får möta på varierande vis. Dessa presenteras stegvis för spelaren 

och kommer därefter i olika frekvens och mängd. Detta testar hur spelaren reagerar på de 

skiftande utmaningarna. Fienderna presenteras i vågor som består av en större mängd 

fiender och deras svårighet ökas successivt. Syftet är att spelaren alltid ska utmanas och att 

det således finns en progression i svårighetsgrad. Det existerar fyra fiender med olika 

beteenden i spelet. Alla fiendevågor är unika och återkommer inte. Spelet har ett grafiskt 

tema med flygplan som skjuter ner varandra samt flyger över vatten och öar. Syftet med 

temat är att det ska vara lätt för spelaren att begripa spelets övergripande syfte och det ses 

som en relevant representation av spelmekaniken. Under utvecklingstiden testades 

egentillverkat grafiskt samt audiellt material men med avsevärt sämre resultat. Därför beslöts 

tidigt under projektets gång att använda det material som fanns i paketet tillhörande 

instruktionsvideon. Detta ansågs ge en genomgående grafisk stil till spelet och med 

antagandet att spelet då skulle bli lättare för spelare att förstå, vilket bekräftas av 

speldesignlitteratur (Adams och Rollings, 2007; Rouse, 2005). 

4.1.1 Bandesign 
I spelet finns endast en bana som tar några minuter att slutföra. Tidigt i projektet fanns en 

plan för att ha flera banor, men detta utvärderades efter pilottester inte behövas då en enda 

bana är tillräckligt för undersökningen. Att ha flera banor ger inget ytterligare resultat och 

ökar endast antalet variabler, vilket gör undersökningen mer osäker. Eftersom spelaren helst 

ska spela samma bana flera gånger för att en progression ska vara möjlig att observeras är 

speltiden på några minuter lagom. För lång speltid kan leda till att spelaren tröttnar och 

avslutar innan banan är slutförd vilket gör undersökningen mer komplicerad. Dessutom 

skulle den behövt bli mer omfattande och innehålla fler respondenter om bortfallet varit 

högre. Bryman (2001) beskriver bortfall som ett stort problem, speciellt om det får alltför 

stor inverkan på det totala antalet respondenter. Alltför kort speltid skulle inte låta spelaren 

göra någon progression och då skulle en mängd problem med spelet inte hinna 

åskådliggöras. Då fångas inte det som ämnas undersökas i uppsatsen vilket är själva 

lärprocessen hos spelarna. 
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Figur 2 En skärmbild av spelet. Spelarens skepp (till vänster) har precis avlossat 
ett skott. Hälsa, liv och poäng syns i nederdelen. Fiendeskeppen (till höger) är 

de gröna i bilden. 

4.2 Arbetsprocess 
Det första konceptet på något som kunde undersöka uppsatsens frågeställning var att 

utveckla en bana eller modifikation till spelet Starcraft 2 (2010). Anledningen var att den typ 

av modifikation som skulle skapas gav stora möjligheter att skala spelet till den storlek och 

komplexitet som efter testning ansågs adekvat. Dock var min erfarenhet i det medföljande 

utvecklingsverktyget liten och projektet blev därför inte möjligt att utföra på det tänkta 

tillvägagångssättet. Idén reviderades därför och ändrades till något som ändå passade 

frågeställningen väl. Grundläggande var att utveckla ett spel med välkänd spelmekanik och 

som är roligt att spela trots enbart några få spelmekaniker. Detta skulle göra själva 

undersökningen mer exakt då det finns få felmarginaler samt att igenkännandegraden av 

spelet skulle vara hög. Detta medför en lägre risk att de som spelar inte kommer att vara 

litterära inom det spelsammanhanget som Gee (2003) beskriver det. Med det menas att en 

spelare kan vara helt oförstående för hur ett spel fungerar och således illitterrat inom det 
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spelsammanhanget. Då skulle denne vara utesluten från spelet, misslyckas med majoriteten 

av utmaningarna och inte vara givande för testningen. 

4.2.1 Två versioner 
Då syftet med arbetet var att utvärdera hur ett spel utgående från två olika lärteorier skiljer 

sig åt beslöts att skillnaden mellan de två versionerna skulle vara så enkel och simpel som 

möjligt. Eftersom versionerna enbart skiljer sig åt genom en trivial och isolerad ändring blir 

det lättare att hävda att eventuella skillnader i resultatet beror på just den förändringen och 

inte något annat. Skillnaden på de två versionerna i spelet är även tänkt att vara så specifik 

som möjligt sett till behaviorismen och det sociokulturella lärperspektivet. Sociokulturellt 

lärande fokuserar till stor del på att mediera objekt som redskap. I den sociokulturella 

versionen förklaras därför varje ny del av spelet innan spelaren stöter på det. Varje fiende och 

den uppgradering i eldkraft som finns har därför en tillhörande förklaringsruta vari det står 

beskrivet vad de specifika objekten har för egenskaper. I spelet finns således fem olika 

förklaringsrutor varav fyra är för fiender. Spelversionerna skulle vara så lika som möjligt för 

att öka tillförlitligheten i undersökningen. Därför utvecklades genom en stor del av projektet 

den behavioristiska versionen samtidigt som mindre prototyper på den andra versionen 

testades kontinuerligt. När den behavioristiska versionen ansågs klar implementerades 

ytterligare delar och därigenom skapades den sociokulturella delen av spelet. Detta visade sig 

praktiskt då balansering och allmänna designbeslut kunde fokuseras till ett spel. Dessutom 

undveks troligtvis en mängd extraarbete genom att enbart en spelversion utvecklades, istället 

för två. Vid utveckling av två spel är det rimligt att anta att flertalet defekter i spelens struktur 

skulle skapats på grund av den mänskliga faktorn. 

4.2.2 Hjälptext 
Utseendet på förklaringsrutorna är tänkt att vara utstickande från spelet och därför är de i en 

helfärgad ruta som inte ingår i spelets färgpalett. En kort text som beskriver de olika 

objektens egenskaper finns under en bild på objektet i fråga. För ett exempel på hur dessa 

rutor ser ut, se figur 3 som visar den första rutan spelarna stöter på. Dessa texter och även 

rutorna har tagits fram iterativt med hjälp av bland annat en förstudie där testpersoner 

ombads spela igenom spelet och tala öppet. Något som framkom under denna förstudie var 

exempelvis hur rutorna skulle utformas, vilka ord som skulle användas och hur egenskaperna 

skulle beskrivas. Placeringen av förklaringsrutorna ändrades också för att inte 

respondenterna skulle tro att rutorna är objekt som existerar i spelvärlden. Rutorna i sig har 

ingen konkret inverkan på spelet och spelaren kan fortfarande röra sig på det området. En tid 

innan ett av de objekt som har en beskrivning visas för första gången så synliggörs den 

tillhörande förklaringsrutan. Detta sker utan att något annat händer i spelet så att spelaren 

kan fokusera på den text som framträder. Den behavioristiska versionen är identiskt 

utformad med den enda skillnaden att förklaringsrutan inte visas. Syftet med detta, som 

under hela utvecklingstiden var ett genomgående tema, var att spelet skulle skilja sig så lite åt 

som möjligt mellan versionerna. Den enda information spelaren får i den behavioristiska 

versionen är en kort informationsruta som beskriver spelets kontroller, det vill säga 

piltangenterna för att röra skeppet och mellanslagstangenten för att avfyra skeppets vapen. 

Därefter får spelaren dra egna slutsatser. Den återkoppling som finns i spelet är skeppets 

hälsopoäng, antalet liv och en poängmätare. 

4.2.3 Testning och balansering 
Kontinuerligt under projektets gång testades den senaste prototypen av erfarna spelare. Till 

stor del skedde detta för att spelet skulle få en balanserad svårighetsgrad. Svårighetsgraden 
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är anpassad för att såväl erfarna spelare som nybörjare ska kunna utmanas av spelet men 

samtidigt inte överväldigas utav det. Åt ena hållet var det viktigt att spelet inte blev för lätt. 

Då skapas ett takvärde där vissa testpersoner gör allting rätt konstant och således blir 

irrelevanta för undersökningen. För de mer oerfarna spelarna var det viktigt att de inte blev 

överväldigade av spelet och enbart misslyckades. Det skulle inneburit att dessa också blivit 

irrelevanta för undersökningen. Vidare har även testpersonernas spelförståelse undersökts så 

att spelets grundläggande tema är begripligt. Alla testsessioner har utförts med ett stort mått 

av lyhördhet för övriga synpunkter och generell kritik på spelet för vidare utveckling. 

 

Figur 3 Här syns en av förklaringsrutorna. Svårighetsgraden på fienden samt en 
kort egenskapsåtergivning är den information som ges. 

4.3 Brister och reflektioner 
En given brist i spelet är att det är svårt att säga om det är behavioristiskt, sociokulturellt 

eller till och med båda. Det finns dock i artikeln argument för varför de båda versionerna bör 

kunna ses ur de olika perspektiven. En ytterligare brist är att spelet är relativt kort. För 

undersökningen kunde det varit en fördel om spelaren under längre tid utmanades av samma 

fiende varierad i antal och frekvens. Därefter kunde spelaren påbörjat en ny bana där en ny 

fiende introduceras för varje ny bana. Detta skulle medfört ett enkelt sätt att gestalta samt 

mäta progressionen i spelet. Av flera skäl exkluderas detta. Det första skälet är att spelet lätt 

skulle kunna upplevas som överdrivet hackigt då progressionen skulle bli väldigt ensidig. 

Ytterligare så bedömdes det som svårt att designa ett roligt och intressant spel med denna 

begränsning. Slutligen ansågs det för undersökningen vara intressant att se spelarens 

progression eller brist därav. För att på ett adekvat sätt fånga progressionen skulle spelaren 

utmanas med samma spelmoment flera gånger för att se hur denne reagerar. Detta gick 

enbart att åstadkomma med ett kortare spel som kunde spelas flera gånger. 

Spelets representationer av objekt såsom flygplan, öar och hav skulle kunna ses som 

sociokulturella redskap såsom Säljö (2000) beskriver. För att få en korrekt behavioristisk 

bana kan det hävdas att all grafisk representation i spelet bör skalas bort så mycket som 

möjligt. De kvarvarande representationerna skulle då vara mycket simpla former till exempel 
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små kuber. Detta skulle dock göra spelen väldigt skilda åt och snarare bli en undersökning 

om olika sätt att visualisera spel på. Det är långt ifrån vad denna uppsats ämnade undersöka. 

Diskussionen kring vad som är behaviorism kontra sociokulturellt på det mer filosofiska 

planet exkluderas därför från detta arbete. 
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5 Undersökning samt resultat 
I denna del presenteras resultaten från de utförda undersökningarna. I testet fick 

respondenterna svara på en enkät om bland annat spelerfarenhet, spela några minuter under 

observation samt vara med i en efterföljande öppen intervju. Fokus på resultatpresentationen 

ligger till stor del på att tydliggöra vilka haverier som kunde noteras samt att diskutera hur 

undersökningen av dessa fungerade. Därutöver presenteras fördelningen av respondenter 

samt ytterligare variabler som spelresultat. 

5.1 Allmänt 
Testet utfördes på så sätt att respondenterna först fick svara på en enkät. Denna behandlade 

följande variabler: 1) datorvana, 2) dataspelsvana, 3) om de tidigare kommit i kontakt med 

spelgenren shoot’em ups, 4) ålder, samt 5) kön. Därefter ombads de starta den spelversion 

som de skulle spela, vilken lottades ut för att undvika att observatörens fördomar spelade in 

på valet av spelversion. Spelversionerna var de tidigare beskrivna, det vill säga den 

behavioristiska versionen samt den sociokulturella. Testpersonerna frågades även om det var 

okej för dem att en röstinspelning var igång under testet vilket samtliga samtyckte till. De 

uppmanades även att tala högt om vad de gjorde i spelet och varför, för att spegla och 

tydliggöra deras tankar om vad som var svårt respektive lätt. En omgång av spelet tog mellan 

1.5 och 2 minuter, och testpersonerna ombads spela tre omgångar. Under spelandet deltog en 

observatör som noterade spelarnas alla haverier utefter den tidigare förklarade modellen. 

Därefter följde en öppen intervju om respondenternas upplevda svårigheter och vad de lärt 

sig. Den frågestruktur som denna intervju baserades på återfinns i appendix A. Totalt tog 

hela testet mellan 10 och 15 minuter. Observatören höll i hela testet men under själva 

spelandet var denne tyst och svarade endast på frågor gällande om respondenterna skulle 

spela igen eller ej. Detta för att påverka testningen så lite som möjligt. 

 

Figur 4 Åldersfördelning av testpersonerna i undersökningen. 

Testpersonerna var tänkta att vara fördelade över ålders – samt könsgränser, men de som 

slutligen svarade på förfrågan om att vara med på testet var med en stor majoritet män 

studerande på Högskolan i Skövde. Detta är tyvärr en snäv och icke-önskvärd fördelning av 

respondenter. Åldersmässigt låg testpersonerna mellan 22-29 och fördelningen kan ses i 
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figur 4. Flertalet testpersoner studerade programmet Dataspelsutveckling i olika 

inriktningar. Att ha en så snäv grupp av respondenter kan också ha en fördel i och med att 

det är svårt att fånga en hel befolkning i ett så litet antal testpersoner. Därför är det 

åtminstone möjligt att uttala sig mer konkret om undersökningens hypoteser åtminstone för 

denna grupp av människor, istället för att ha en stor osäkerhet på en mycket större grupp av 

människor. Datorerfarenheten hos testpersonerna var genomgående mycket hög. Graden av 

spelerfarenhet, som kan ses i figur 5, varierade vilket var glädjande då det var intressant att 

se en spridning där. Det totala antalet testpersoner var 18. Svaren i sin helhet går att se i 

appendix E och frågeformuläret i appendix D. 

När testerna var utförda transkriberades inspelningarna efter så kort tid som möjligt för att 

på lättast sätt notera samtliga haverier. Alla resultat sammanställdes sedan i tabeller, varefter 

ytterligare tabeller skapades för att tydliggöra vissa resultat och för att göra jämförelser 

mellan olika variabler. 

 

Figur 5  Här syns dataspelserfarenheten hos testpersonerna representerade för 
de båda versionerna som antecknades på en 7-gradig Likertskala. 1 är i det här 

fallet lägst och 7 högst. 

5.2 Haverier  
Haverier togs upp dels genom deltagande observation samt genom att respondenterna 

ombads tala högt samtidigt som detta spelades in. För att se hur noteringspappret såg ut 

samt exempel på haverinoteringar, se appendix G. Det inspelade materialet användes sedan 

för att fånga upp ytterligare haverier och se övriga missade beteenden. Denna metod visade 

sig ha både för – och nackdelar. Observatören kunde lätt se och följa samt notera haverier 

som spelarna utförde samt koncentrera sig på det den såg och ta med det spelaren sade i mån 

av tid. Dock skedde ofta haverier tillsammans eller samtidigt vilket gjorde det svårt för 

observatören att notera allt. Detta har troligtvis varit fallet för samtliga observationstillfällen 

så att alla respondenter åtminstone blivit behandlade lika. Dock är det svårt att säga vad för 

påverkan detta haft på resultatet. En ytterligare felkälla är att respondenterna som befann sig 

i en härva av haverier inte talar vid denna tidpunkt då de är upptagna med att lösa problem i 

spelet samt hur de ska behandla den information som konstant möter dem. Den första 

strategin, som dock ansågs för tidskrävande att hinna analysera, var att filma respondenterna 

från flera vinklar, spela in allt ljud samt att spela in det som hände på datorskärmen. Detta 
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skulle sedan spelats upp synkroniserat och analyserats, men det är en mycket tidskrävande 

process och för att göra det på en signifikant mängd respondenter skulle det krävas många 

fler mantimmar än som var möjligt att avsätta till detta projekt. Att använda denna strategi 

hade bland annat avhjälpt problemet med att observatören inte hann notera samtliga 

haverier när dessa hopade sig under ett kort skede. 

5.2.1 Mängd haverier 

 

Figur 6 Här syns medelvärdet av haverier per spelomgång för de båda 
spelversionerna. 

Som synes ovan i figur 6 så är den generella trenden att antalet haverier minskar för båda 

versionerna, sett från första spelomgången till den sista. Intressant att notera är att 

skillnaden i haverier mellan första och sista spelomgången för den behavioristiska versionen 

är på -1.9. För den sociokulturella versionen är det snäppet mindre, på -1.8. Förbättringen, 

det vill säga minskningen i haverier är alltså ungefär lika stor.  

Ser man till varje enskild spelomgång är resultatet relativt jämnt mellan de båda versionerna. 

En viss skillnad går dock att se. I den behavioristiska versionen uppstod 0.7 fler haverier 

under första spelomgången samt 0.6 under sista. Det finns alltså en viss tendens till att färre 

fel utfördes i den sociokulturella versionen av spelet. Under spelomgång tre rapporterades i 

den behavioristiska versionen av spelet alltså 15% fler haverier än i den sociokulturella. En 

potentiell förklaring till detta resultat är att den behavioristiska versionen saknade 

förklaringar för de spelmoment respondenterna stötte på vilket fick till följd att de, i första 

spelomgången, var helt oförberedda för vissa delar av spelet. Detta märktes tydligt i 

intervjuerna och under spelets gång då alla spelare som brukade den behavioristiska 

versionen trodde att lådan som gav kraftfullare skott istället skulle ge mer liv eller hälsa. 

Dessutom var samtliga i den behavioristiska versionen helt oförberedda på de blå planen som 

kom bakifrån i slutskedet av spelet. De flesta sociokulturella spelarna förstod att lådan med 

det röda korset gav kraftfullare skott innan de tog den, samt att de flesta förberedde sig för de 
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blå planen genom att flytta fram sitt skepp ganska långt upp på skärmen. I spelomgång två är 

förhållandet dock omvänt. En förklaring till det är att de rapporterade haverierna gällande 

strategiskapande ökade i omgång två, då dessa inte var lika vanliga tidigt i spelet då spelaren 

ofta var mer reaktiv än proaktiv. Utförlig information för de haverier som skett under varje 

spelomgång kan hittas i tabell 1 samt figur 7 och 8. 

Tabell 1 Medelvärdet av haverier för varje spelomgång för respektive version. 

  Spelomgång 1 Spelomgång 2 
Spelomgång 

3 

Behaviorism 6.6 5.7 4.7 

Socikulturell 5.9 6.2 4.1 

 

 

Figur 7 Behavioristiska spelversionen. Här syns den mängd haverier 
respondenterna utför under respektive spelomgång. 
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Figur 8 Sociokulturella spelversionen. Här syns den mängd haverier 
respondenterna utför under respektive spelomgång. 

Tabell 2 Dataspelserfarenhet och medelvärdet av haverier. 

Dataspelserfarenhet 
Meaning 
Making 

Perceiving 
Environment 

Taking 
Action 

Developing 
Strategy 

Total 

 1-2 2.4 0.4 5.0 6.8 14.6 

 3-5 2.3 0.3 9.8 7.0 19.3 

 6-7 2.1 1.0 8.9 5.7 17.7 

 

Tittar man på tabell 2 och de haverier som skett utifrån dataspelserfarenhet är det svårt att 

dra några slutsatser. Låg dataspelserfarenhet verkar förknippad med lågt haveriantal och 

mest haverier har skett för de spelare som varken angett hög eller låg dataspelserfarenhet. En 

potentiell förklaring till detta resultat skulle kunna vara att de testpersoner med låg 

erfarenhet hållit sig ganska lågmälda och därför inte varit utsatta för några större mängder 

haverier, emedan mer erfarna spelare utsätter sig för svårare situationer och pressar sig mer 

vilket skulle leda till fler haverisituationer. Detta är dock bara gissningar och inga tydliga 

tendenser till detta fanns heller med under vare sig observationer eller intervjuer. 

5.2.2 Spelpoäng som variabel för lärande 
Tittar man på poängsumman som spelarna åstadkommit (figur 9 och 10), vilken kan ses som 

en variabel som visar hur väl spelarna har lyckats i spelet, kan en tydlig skillnad skönjas. 

Spelarnas poäng i den sociokulturella versionen är högre. Medelvärdet i poängförbättring är 

även avsevärt mycket högre för den sociokulturella versionen. Detta indikerar att de som 

spelat denna version både spelat bättre överlag samt att de generellt blivit bättre på att spela. 

Här är det förbättringen som är av störst intresse då olika spelare kan vara olika bra från 

första början beroende på en mängd faktorer. I tabell 3 kan en tydlig skillnad i just 
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förbättringsvariabeln ses. För att säkerställa att detta inte berodde på en stor skillnad i 

antalet poäng som fåtts totalt så sammanställdes även resultaten för de sammanlagda 

poängen för varje spelare vilket kan ses i tabell 4.  

Tabell 3 Medelvärdet av förbättringen i poäng, från spelomgång ett till spelomgång tre för 

respektive version av spelet. 

Snittpoäng, förbättring 

Behaviorism Sociokulturellt 

803 1236 

 

Tabell 4 Medelvärdet för den totala poängen för en session, vilket är tre spelomgångar för 

de båda versionerna. 

  Medelvärde, sammanlagd poäng 

Behaviorism 9943 

Sociokulturellt 12612 

 

 

Figur 9  Poängen fördelat över alla spelomgångar för den behavioristiska 
versionen. 
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Figur 10 Poängen fördelat över spelomgångar för de som spelade den 
sociokulturella versionen.  

5.3 Intervjuer 
Intervjuerna i slutet av testerna genomfördes semi-strukturerat. Något som infördes var en 

skala där respondenterna fick bedöma hur underhållande de ansåg att spelet var, för att på så 

sätt få en känsla vad de tyckte om spelet. Mer specifikt frågades öppna frågor om problem 

spelarna stött på, samt om de upplevt sig bli bättre på något under spelets gång. Dessa svar 

har därefter analyserats av observatören och de generella tendenserna presenteras nedan. 

Genomgående utefter både observationer och intervjuer är något som framkommit att de 

behavioristiska spelarna hade svårare att förstå vissa delar i spelet, speciellt de som kom 

oväntat och gav tvetydiga signaler. Exempel som redan nämnts är att lådan med skott 

förmodades vara liv, och att de blå planen skapade kraftiga problem för de behavioristiska 

spelarna till en början då ingen som helst indikation på att de skulle komma fanns. En viss 

tendens fanns även i att de sociokulturella spelarna oftare visste om att poängen fanns och 

lade större vikt vid denna. Detta tyder på att den information som framgått tidigare om att 

poäng är viktigt ledde till att de själva ansåg poäng var viktigare än de behavioristiska 

spelarna som inte fått denna information. En förklaring till att de behavioristiska spelarna 

generellt begick fler fel kan troligtvis härledas till att de inte visste om dessa saker. Dessutom 

ledde detta ofta inte bara till ett haveri, utan flera. I fallet med de blå skeppen så skedde ett 

initialt haveri i och med att spelarna missade detta och ofta tog skada direkt. Därutöver så 

kom flera skepp både fram – och bakifrån vilket ledde till en stor förvirring och frustration 

hos de flesta av spelarna, som i direkt anknytning till att de blå skeppen kom även begick 

flera andra haverier. Intervjusvar och exempel på transkriberat material står att finna i sin 

helhet i appendix B respektive C. 

Överlag bekräftades annars de tendenser som setts i haverinedteckningen och inga 

motsättningar mot haverierna framkom i intervjuerna. Detta var ett av huvudsyftena, det vill 
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säga att se om haverierna och observationen av dessa var korrekt eller felaktig. Ingen av 

spelarna hade några problem med kontrollerna och alla spelare får sägas ha tagit del av 

spelet. Som förhoppningen var under designen, blev ingen utesluten från spelet. Ingen 

spelare nämnde heller att det var omöjligt att göra något bättre eller att denna kände sig klar 

efter första genomspelningen. Ingen slutade heller att spela innan den tredje omgången var 

slutförd, vilket får ses som positivt. I en av intervjuerna framkom att en spelare som testade 

den sociokulturella versionen och inte orkade läsa textrutorna hade dyslexi. Spelaren ifråga 

gissade själv att det var därför. I övriga fall så verkade det som att samtliga spelare använde 

sig av textrutorna. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Utgångspunkten i denna uppsats var att undersöka lärande i ett shoot’em up som var 

designat utefter specifika lärteorier. För att göra detta skulle en undersökning av de haverier 

spelare stötte på göras. En behavioristisk och en sociokulturell version av ett shoot’em up 

spel skapades. Skillnaderna mellan dessa versioner var att fiender och uppgraderingar 

förklarades i textform för spelaren i den sociokulturella versionen, innan denne stötte på 

dessa. I den behavioristiska versionen saknades de förklarande delarna. 

Genom de versioner som utvecklats och testerna som utförts på dessa så har en del skillnader 

kunnat tydliggöras. Överlag skedde fler haverier i den behavioristiska versionen, men 

förbättringen i dessa var ungefär lika stor. Dock tog spelarna av den sociokulturella versionen 

mer poäng och förbättrade också sin poäng från första till sista spelomgången i högre grad än 

de som spelade den behavioristiska versionen. Generellt kan det sägas att den sociokulturella 

versionen gav en större ökning av resultat samt en lägre grad av haverier för spelarna. 

6.2 Diskussion 
Spelet och de två versioner som skapades verkade uppskattas av de flesta spelarna. Ingen av 

testpersonerna slutade någonsin spela för tidigt, vilket var bra. En farhåga som fanns innan 

testningen utfördes var om spelet skulle vara tillräckligt utmanande för de mer luttrade 

dataspelarna. Denna farhåga visade sig vara onödig då ingen spelare helt undvek haverier. 

Även under intervjuerna då en snabb fråga gällande hur roligt spelet var visade sig ge helt 

okej resultat för spelet. Enbart några få spelare rapporterade att spelet var tråkigt och de 

flesta tyckte att det var roligt i varierande grad. Detta är givetvis viktigt då datorspels 

potential att vara roliga och motiverande ofta anses som några av deras främsta egenskaper 

som lärande aktiviteter. Själva tidsaspekten av spelandet visade sig också fungera bra, mycket 

hann hända under den relativt korta speltiden och som nämnts tidigare så hann ingen av 

spelarna tröttna i förtid.  

En grundläggande tanke med uppsatsen var att undersöka möjligheter att använda sig av 

olika lärteorier under ett spelutvecklingsprojekt och hur dessa i sin tur påverkar spelandet 

och lärandet i spelet. Även om metoden och analysen inte är så vetenskapligt rigorös som 

kanske är önskvärt så visar resultaten ändå på en tydlig skillnad mellan versionerna, trots 

väldigt få och simpla skillnader. Eftersom dessa skillnader har hämtats från specifika 

lärteorier och har en tung teoretisk bakgrund visar det på att detta är möjligt. Det går givetvis 

att diskutera huruvida dessa skillnader är en korrekt representation av respektive lärteori och 

självklart också lärteoriernas relevans. Den diskussionen redogjorts för tidigare i uppsatsen 

och författaren anser att de utvecklade spelversionerna representerar sina lärteorier. 

Eftersom flera tendenser och skillnader kunde skönjas är det här ett potentiellt område att 

arbeta med som spelutvecklare. Genom att exempelvis använda sig av en specifik lärteori 

som bas för en tutorial kan den grundläggande utlärandebiten av spelet konkretiseras och få 

en tydlig strategi för att nå sitt mål – den kunniga spelaren. Detta utan att exempelvis 

frustrera spelaren så mycket att denne slutar spela. Projektet lämnar ingen sådan strategi 

eller modell för att arbeta med, men förhoppningsvis visar det på vilka möjligheter som finns 

och hur detta arbete kan tas vidare. Inte minst med tanke på hur väletablerad och 

genomarbetad forskning om lärande och lärteorier är. 
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En intressant aspekt som visade sig under testningen var att en av spelarna led av dyslexi och 

därför inte läste hjälprutorna i den sociokulturella versionen. Detta problem visar att 

människor med lärproblem kan ha nytta av spel utvecklade med flera lärteorier som grund, 

där en lärteori kanske fallerar kan en annan hjälpa till. Vissa lärteorier skulle kunna vara bra 

för spelare med specifika typer av problem, men det är inget som detta arbete kan bekräfta. 

Det är dock ett intressant område för fortsatta studier. Att spelare har olika strategier för 

lärande är ett rimligt antagande och förmodligen kan även dessa främjas genom att blanda 

lärteorier som spelen utvecklas utifrån.  

Arbetet använder sig nästan enbart av manliga respondenter vilket är en nackdel då det inte 

går att uttala sig om skillnader mellan könen. Det hade varit intressant att se om någon 

generell skillnad existerade. Antalet kvinnliga respondenter var för lågt för att det ens ska 

vara relevant att uttala sig om tendenser. Arbetet visar dock att det finns skillnader mellan 

spel utvecklade med olika lärperspektiv och detta kan vara intressant inom flertalet 

forskningsområdet. Exempelvis inom serious games och mer specifikt spel med konkreta 

läromål kan uppsatsens resultat användas för vidare forskning och utveckling. Sådana spel 

används ofta i skolsammanhang och genom detta arbete har förhoppningsvis en ny 

infallsvinkel till hur dessa kan bli bättre presenterats. 

Angående termen grokkning som presenterades tidigare så kan man se att spelare i den 

sociokulturella versionen snabbare grokkade eller förstod vissa moment och delar i spelet. 

Man kan tänka sig att det initialt är lättare att förstå spelmomenten i den versionen eftersom 

de förklaras direkt. Det kan också förhålla sig så att efter en del spelande så kan de 

behavioristiska spelarna dessa delar bättre då de fått testa och fundera ut hur spelet fungerat 

själva. Exempelvis vore det intressant att se hur spelarnas resultat förhåller sig om de skulle 

få spela efter en vecka, och då undersöka hur mycket spelarna kommer ihåg. Det skulle visa 

på hur väl spelarna lärt sig de här momenten, och en hypotes är att de behavioristiska 

spelarna skulle ha en fördel i detta just på grund utav att de varit tvungna att lära sig och ta 

sig an spelet själva. Hypotesen är således att trial and error skulle ge en djupare 

inlärningseffekt, men detta gick inte att se några konkreta tendenser till i undersökningen. 

Dock är det en intressant fråga för framtida arbeten inom samma område. 

En negativ aspekt av arbetet är att det fokuserar på lärande men bara gör en mätning över 

väldigt kort tid. Spelandet tog ungefär sju minuter och bara ett experiment utfördes. 

Eftersom lärande är en process som tar tid hade resultaten varit mer intressanta om 

experimentet varit längre samt utförts flertalet gånger kontinuerligt över en längre tid. I det 

behavioristiska perspektivet på lärande är exempelvis beteendeförändring en viktig del och 

det är rimligt att anta att det tar längre tid än sju minuter för detta att ske i många fall. 

Tidsaspekten har inte behandlats i denna uppsats vilket hade sin anledning i att det tidigt 

ansågs omöjligt att hinna utföra ett experiment över en längre tid och samtidigt hinna 

bearbeta och analysera resultaten. 

I spelet fanns inget klart mål för spelarna att uppnå. De sociokulturella spelarna blev på 

introskärmen uppmanade att skjuta ner så många fiendeskepp som möjligt. Spelarna av den 

behavioristiska versionen fick inga uppmaningar eller andra mål uppsatta överhuvudtaget. 

Frånvaron av tydliga mål har säkerligen spelat in på resultatet i undersökningen. 

Anledningen till frånvaron var att göra skillnad mellan de båda versionerna utifrån deras 

respektive lärteori. Det sociokulturella spelet skulle ha speldelar som beskrevs och även ett 

tänkbart spelmål ansågs kunna ingå där. De flesta spelarna verkade hitta ett mål i att 

antingen klara banan eller att ta så mycket poäng som möjligt. En intressant aspekt som 
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kunde infogats i denna undersökning skulle ha varit en variabel som mätte vilket mål 

spelarna hade inför varje spelomgång. Enligt observatörens uppfattning var det generellt så 

att respondenterna först utgick med målet att ta sig så långt som möjligt för att klara banan, 

för att senare gå över till att ta så mycket poäng som möjligt. Detta gällde oavsett spelversion. 

En spelare sade under speltestet samt under efterföljande intervju att han inte såg någon 

mening med spelet. Han nämnde även att han antog att mål i spelet kunde vara att klara 

banan eller ta så mycket poäng som möjligt, men eftersom spelet inte uppmanade till det så 

tyckte han att spelet saknade mening då han redan klarat banan. Med ett tydligt mål för 

spelarna att ta så mycket poäng som möjligt kanske de behavioristiska spelarna hade gjort 

bättre ifrån sig. Dock tydde inget i undersökningen på att de behavioristiska spelarna led av 

den större avsaknaden av tydliga mål. Skillnaderna i resultaten verkade till stor del bero på 

de förklarande rutorna i spelet, speciellt de om fienderna. Exakt vad tydliga mål för båda 

versionerna hade gjort för skillnad i undersökningen är svårt att förutsäga. Förmodligen hade 

spelarna arbetat mer för just det målet och stött på fler haverier i koppling till det. Huruvida 

det hade påverkat skillnaden mellan versionerna är dock omöjligt att säga utan vidare 

forskning. 

6.3 Framtida arbete 
Fanns det några extra veckor upp till någon månad för denna undersökning anser jag det 

mest relevanta vara att utöka gruppen av respondenter. Rapporten saknar variation i 

variabler som kön, etnicitet, klass och ålder. Med det arbete som redan utförts som mall 

skulle det vara möjligt att söka en mycket större mängd respondenter för att således 

representera en större grupp människor, kanske till och med hela samhället. Fortsättningsvis 

vore en omarbetning av själva metoddelen intressant. Mer adekvata statistiska verktyg skulle 

inte vara omöjligt att implementera för undersökningen, vilket skulle få till följd att resultatet 

skulle bli säkrare. Dessutom skulle det säkerställas att rätt sak mäts och att det analyseras på 

rätt sätt. Exempelvis korrelationen mellan dataspelserfarenhet, poäng, mängd haverier samt 

spelversion skulle kunna analyseras med exempelvis en regressionsanalys. Det förutsätter att 

hela arbetet är uppbyggt för det, men jag anser det vara möjligt utan större ändringar. Om 

fler personer kunde engageras i projektet skulle det även vara möjligt att ha flera 

observatörer. Således torde mängden fel minska då det enbart handlat om en ensam 

observatör tidigare. Dessutom har observatören också skrivit denna uppsats, vilket kan leda 

till fördomar om hur spelarna kommer att agera. Spelandet skulle även kunna skötas utan att 

observatörerna är medvetna om att en annan version existerar, för att ytterligare minska 

påverkan av utomstående faktorer. 

I ett mer långtgående projekt finns det några saker som skulle vara bra att förbättra. En 

viktig del är själva haverianalysen. Den borde spelas in både genom utomstående kameror 

och ljud, för att fånga spelarens agerande. Detta i kombination med att spela in 

respondentens ögonfokus, det vill säga var denne tittar på skärmen, vore adekvat. Även 

spelet på datorskärmen borde spelas in. Allt detta kunde sedan spelas upp på flera skärmar 

samtidigt, för att alla haverier ska kunna klarläggas. Det gör även så att ytterligare 

observatörer kan komma in och notera antalet haverier. Genom detta skulle det vara möjligt 

att ytterligare säkerställa att de haverier som noterats är korrekta, om de noteras av flera 

observatörer oberoende av varandra.  

En annan intressant faktor vore att arbeta med större spelprojekt och en grupp bestående av 

professionella spelutvecklare som skulle ha mycket större möjligheter i vad de kunde 

utveckla. En tydligare och mer genomarbetad integrering av de specifika lärteorierna vore 
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också intressant, detta skulle kunna åstadkommas genom att engagera experter från 

univseritet och högskolor i projektet Som ett projekt skulle detta kunna vara en intressant 

utvecklingsmöjlighet för ett spelföretag, för den praktiska nyttan att därefter använda en 

specifik lärteori eller strategi för att säkerställa kvaliteten av den lärande delen i sina spel.  
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Appendix A  -  Intervjudokument 

Intervjudokument 

Detta dokument förklarar hur jag ska sköta min deltagande observationsdel samt hur den 

efterföljande korta och öppna intervjun ska hanteras. 

Innan och under observationen 

Innan spelet startar, be gärna respondenten att tala högt och fritt om vad den gör och hur 

den agerar i spelet. Förklara att det som respondenten säger kommer att spelas in och 

användas i undersökningen och fråga om det är okej. Var trevlig och be respondenten att 

börja spela. 

Påminn gärna respondenten under tiden om denne inte talar högt. 

Efter observationen 

 Ställ öppna frågor som till exempel: 

o Vad var din generella upplevelse av spelet? 

o Hur uppfattade du spelet? 

o Vad var din första reaktion till spelet? 

o Var något speciellt frustrerande? 

o Vilka problem upplevde du med spelet? 

 Lärde du dig hantera problemen senare? 

o Vad är din generella slutsats om spelet? Om du tänker på roligt det var? 

Följ därefter upp dessa frågor genom omformuleringar och följdfrågor beroende på vad 

respondenten svarade. 
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Appendix B  -  Intervjusvar, exempel 

Person 7. Soc. Kul 

- Både framifrån och bakifrån samtidigt, det vill säga i slutet när de blå planen kom var 

det som var allra svårast. 

- Jag blev trött i armen av att skjuta 

- Man skulle kunna ha större koncentration på att sikta och fienderna om man inte 

behöver spamma skjutknappen. 

- Blå planen var jobbiga över lag att tas med, de ändrade spelmekaniken lite och själva 

tankesättet. 

- jag antar att svårare fiender ger mer poäng, men jag vet inte. 

- Jag missade att liv och hälsa gav poäng i slutet. 

- Spelet får godkänt i rolighet. Det var en utmaning Det krävs något för att ta sig 

igenom det. 4 poäng av 6. 

- Blev bättre på att strafea och buttonmasha för mycket poäng 

- Tror bästa strategin är att lära sig de waves osm kommer i spelet, men det var inget 

jag hann. 

Person 8. Soc. Kul. 

- De vita skeppen som sköt röda bollar var svåra att ta på ett bra sätt. 

- Blå skeppen i spelet var näst svårast 

- Gröna skeppen var väldigt lätta 

- Fattade de orangea skeppens mekanik och kunde spela mot dem ganska bra. 

- Lärde mig skeppsmekaniken efter hand och hur de fungerade. Detta under första 

ronden. 

- Lärde mig fiendemönstren lite halvt men inte helt kan jag inte säga. 

- Bästa strategin verkar vara att strafea och buttonmasha. 

- Målet med spelet är ju hög poäng så det vill jag ha. 

- Blåa skeppen hade intressant spelmekanik, de gjorde så att man var tvungen att tänka 

om och åka mer i mitten av skärmen. 

- 1-6 i rolighet, 4.5. Nytt spel är roligt. Ny upplevelse, kul. Spelet hade en 

inlärningskurva och spelet var utmanande, krävde lärande. Det var roligt. 

Person 9. Soc. Kul. 

- Det är stressande med flera olika typer av skepp samtidigt 

- Det är stressande och svårt med många skepp på skärmen samtidigt. Det blir mycket 

att hålla koll på. 

- Det är svårt med skepp som skjuter, det kommer saker i två riktningar samtidigt då. 

- Spelet har en bra hastighet och hyfsad balans. 

- Det blev lättare senare i spelet, då visste jag var fienderna kom och i vilka mönster. 

- Rolighet: 1-6. 3.5. För ett sånt spel var det roligt. Ett basic shmup, bra grund men 

skulle inte hålla i längden. 

- Power-up trodde jag var liv först. 

- Hann inte läsa tutorialrutorna först, spelet var alldeles för stressigt. 

Person 10. Behav. 

- Inget i spelet var speciellt frustrerande 
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- När skeppen kom från båda hållen var allra svårastTrycka space varje gång för att 

skjuta var jobbigt. 

- Bra balans och progression var det i spelet, det blir mer och mer svårt. 

- Spelet blev även mer och mer intensivt desto längre det pågick 

- Powerupen var väldigt bra, och det var mer naturligt att spela så 

- Man lärde sig waves eftersom spelet pågick. 

- Jag lärde mig fiendebeteendena i senare omgångar i spelet 

- I omgång två och tre kunde jag inte bara akta mig utan även skjuta och ha mig 

- 1-6. Spelet var 4 på rolighetsskalan. Det var roligt, utmanande, kom en strid ström 

fiender. Lite långt mellan vågorna ibland. 

- Spelet var kort, därför inte maxroligt! Fattades en boss också 

- Spelaren såg ett mål i att få mer och mer poäng. 

Person 11. Behav. 

- Personen tyckte det var svårt att memorera fiendemönstrena i spelet. 

- Personen tyckte det var svårt med de vita planen och de målsökande röda skott dessa 

sköt 

- Blå skeppen var irriterande, personen ifråga hann inte reagera när de kom 

- Personen ifråga upplevde sig bli bättre på fiendemönstrena och känna sig mer 

förberedd på vad som komma skulle 

- Spelet är tillräckligt likt liknande spel i genren för att det ska gå att förstå hur det ska 

spelas 

- På en skala 1-6 är spelet 3 roligt. Det fanns knappt några powerups! Alltid kul att 

skjuta flygplan. Dock var spelet enkelt, skrollande vatten med en ö. Inte så 

upphetsande. Bara 4 fiendetyper. Mer av allt skulle vara roligare 

Person 12. Behav 

- Inget var speciellt svårt 

- Målsökande var lite svåra, när man var i mitten och dom var många 

- Blå skepp är kluriga att lära sig 

- Det hade varit nice att kunna se en progress, hur långt man kommit i spelet 

- Spelet blev lite enformigt 

- Jag kände att jag lärde mig fiendebeteendena 

- Jag lärde mig ordningen på fiendetyperna 

- Jag kunde speltypen och kontrollerna sedan innan, det var så likt andra spel 

- På en skala 1-6 var spelet 2.5 roligt. Det är ganska kul med sh’mups, men väldigt 

basic/tråkigt. 
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Appendix C  -  Inspelningar, transkriberat. Exempel 

Person 4. Behav. 

1. Pers4: Inge powerup. Oh my god. 

2. Pers4: Det här gick ju inte. 

3. Pers4: Det här var lite jobbigt det här, när dom kommer så många— 

4. Pers4: Åh, liv. Eller? 

5. Pers4: Weey. åh det var en powerup. Det är najs. 

6. Pers4: Nooooo! Skjuta dom flygplanen är lite jobbigt alltså. 

7. Pers4: Hmmmm.  

8. Pers4: Mjiuuuuuuu. Jävlar! 

9. Pers4: Nu blir det ju riktigt shoot’em up här. Man ska undvika saker. 

10. Pers4: Åh. Top ten players! 

11. Pers4: Köra vidare? 

12. Obs: Ja, korrekt. 

13. Pers4: Okej. 

14. Pers4: Ska jag ta och klara den här skiten också. 

15. Pers4: Men. ÖH! 

16. Pers4: Nej. Amen. *Suckar* 

17. Pers4: Skulle bara skjuta många skott här istället för bara en på varje.. 

18. Pers4: Nej så gick inte att göra. Fram och tillbaka var dålig... 

19. Pers4: Kan bara skjuta dom hela tiden—Woaah! 

20. Pers4: Dom är lite småjobbiga dom här vita plygplanen alltså. 

21. Pers4: Ajajaj. 

22. Pers4: Holy crap. 

23. Pers4: KOmmer dom ju från båda hållen. Det var ju, hm. 

24. Pers4: Oh yeah! 

25. Pers4: Fyra tusen poäng! 

26. Obs: Mmm, så. 

27. Obs: Du kan spela en gång till. 

28. Pers4: En gång till. 

29. Obs: Ja. 

30. Obs: Så blir jag jätteglad. 

31. Pers4: Yes. 

32. Pers4: Nej! 

33. Pers4: Så missade jag den bara för det. 

34. Pers4: Skulle jag ioförsig köra den taktiken men det gick ju kass. 

35. Pers4: Skjuta två åt gången.. 

36. Pers4: Nu kommer dom här vita jävlarna igen. 

37. Pers4: Hmm. Kommer dom blåa också va? Ska vi se... 

38. Pers4: Nej, igen! 

39. Pers4: Jag misslyckas med det där. 

40. Pers4: I beat the map again! 

41. Pers4: Åh, bästa high score! 

Person 5. Soc. Kul. 

1. Pers5: Åh vad, okej. Den ska blinka. 

2. Pers5: Eeeh, japp. 
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3. Pers5: Ah, de skjuter inte dom bara flyger. 

4. Pers5: Eeeh. Japp. Börjar redan vara trött i vänster handen. Hade gärna kunnat hålla 

in den här knappen o skjuta. 

5. Pers5: Men i övrigt går det bra! Flyger på och lever. 

6. Pers5: Det kommer upp några instruktioner där som handlar om fiender som jag inte 

hann läsa för jag höll på att skjuta på saker 

7. Pers5: o jag hann läsa halva den där. 

8. Pers5: Jag är nog tvungen att börja läsa dom lite tidigare. 

9. Pers5: Fortfarande inte förstått vad poängen med spelet är… 

10. Pers5: …om det är att få så hög poäng som möjligt eller att klara baner 

11. Pers5: vilket är att min strategi just nu är att överleva 

12. Pers5: För det verkar en bra strategi vara att bara hålla sig i ett hörn och skjuta 

13. Pers5: Glöm vad jag just sa, nu började dom just sikta på mig 

14. Pers5: Så då får man röra på sig 

15. Pers5: Okej och det finns. 

16. Pers5: Verkar finnas, inte finnas något hur fort man kan skjuta så det är helt enkelt… 

17. Pers5: Jävligt bra sätt att få musarm, men vad gör man inte för federationen 

18. Pers5: Dom ska ju ner. 

19. Pers5: Okej. Ehm. Finns det en bana två eller ska jag spela samma bana igen? 

20. Obs: Du spelar samma bana igen. 

21. Pers5: Okeej. Då ska vi se vad man fick för poäng här. Okej för att jag inte dog. 

22. Pers5: För att jag hade mer liv. 

23. Pers5: Och sedan därefter förmodligen för att jag sköt ner massa fiender 

24. Pers5: Då vet jag vad ska slå den här gången 

25. Pers5: Hhmm. Då vet jag att jag ska skjuta ner så många fiender jag kan bara 

26. Pers5: Så att jag inte kommer till någon ny bana 

27. Pers5: Den här gången behöver jag knappt bry mig om dom där tutorialsen som jag 

knappt hinner läsa 

28. Pers5: Jag har dock inte hunnit notera om jag får mer poäng när jag skjuter ned 

svårare fiender 

29. Pers5: så jag vet inte om jag ska prioritera de stora sjoken med fiender eller dom 

lättare fienderna 

30. Pers5: eeeh. Jag tror jag fick tjugu poäng för en mellanfiende nu… 

31. Pers5: Får vi testa lite… aah där kom en powerup ja, 

32. Pers5: då ska vi testa att skjuta ner een då.  

33. Pers5: Jag för den man fick… 

34. Pers5: Jag hann inte se det 

35. Pers5: jag hade uppskattat om det kom upp en liten notis som sa hur mycket poäng 

jag fick för det jag sköt på 

36. Pers5: För jag har inte tid att göra allt 

37. Pers5: Ja, nytt highscore i alla fall 

38. Pers5: Ska jag spela en gång till? 

39. Obs: Du kan ta lite paus, men sen. En sista gång. 

40. Pers5: Det gör ingenting med en liten paus.  

41. Pers5: Då kan jag stretcha armen. 

42. Pers5: Nu är planen i alla fall i början att se hur mycket poäng jag får för varje fiende  

43. Pers5: innan det blir lite mer hektiskt 

44. Obs: Mmm. Nu kan du köra 
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45. Pers5: Japp. 

46. Pers5: Man får tio för en vanlig fiende. 

47. Pers5: Aa då kan vi utgå från att man får 20 för medel 

48. Pers5: åå så vidare. *suck* *trycker massa gånger på skjutknappen* 

49. Pers5: Där dör vi igen, inge bra. 

50. Pers5: Mindre poäng. 

51. Pers5: Fast har ingen aning riktigt  

52. Pers5: Jag kommer inte ihåg vad poängen för livet så jag vet inte riktigt om det är värt 

att bli träffad någon gång  

53. Pers5: för att få extrapoäng istället 

54. Pers5: Borde kollat tidigare kanske. 

55. Pers5: Vi kör på det 

56. Pers5: Vi tar lite mer risker den här gången  

57. Pers5: ser hur det går helt enkelt 

58. Pers5: Där missade vi två helt enkelt 

59. Pers5: Jag tror det var lite bättre 

60. Pers5: det verkar va  

61. Pers5: den här verkar nästan värd att ta lite mer risker för att få poäng 

62. Pers5: Fast det hade kunnat gå sämre den här gången för jag hade ingen aning om det 

skulle gå bättre eller sämre 
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Appendix D  -  Frågeformulär  

Frågeformulär 

Var snäll och ta några minuter att fylla i detta frågeformulär. Dina svar och din deltagan 

uppskattas mycket och dina svar kommer vara anonyma. Tack för din medverkan! 

Generell information 

Om du tänker tillbaka den senaste veckan, hur ofta har du använt en dator?  

       

Dagligen      Ingen gång 

Om du tänker tillbaka till den senaste veckan, hur ofta har du spelat elektroniska spel 

(datorspel, tvspel, mobilspel etc)? 

       

Dagligen      Ingen gång 

Har du någon gång tidigare spelat skrollande shoot’em up spel? 

  

Ja Nej 

Är du...  

  

Man Kvinna 

Vänligen skriv ner din ålder 

____________________________________________ 



 
 

Appendix E  -  Frågeformulär, data 

Person 
Spel  
(1 = B, 2 = S) Dataerfarenhet Dataspelserfarenhet 

Spelat scrollande shooters? 
(1 = ja, 0 = nej) 

Kön (M = 1, 
K = 2) Ålder 

1 1 7 4 1 1 26 

2 1 7 2 1 1 29 

3 1 7 1 1 1 24 

4 1 7 7 1 1 24 

5 2 7 2 1 1 22 

6 2 7 7 1 1 26 

7 2 7 7 1 1 22 

8 2 7 7 1 1 26 

9 2 7 6 1 1 25 

10 1 7 7 1 1 26 

11 1 7 7 1 1 29 

12 1 7 4 1 1 24 

13 1 7 4 1 1 24 

14 2 3 7 1 2 28 

15 2 7 7 1 1 26 

16 1 7 2 1 1 27 

17 2 7 5 1 2 24 

18 2 7 2 1 1 25 
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Appendix F  -  Haverier, summerat 

      Haverier Övrigt 

Pers
on 

Spelversion 
(1=B, 2=S) 

Spelomgå
ng 

Meaning 
Making 

Perceiving 
Environment 

Taking 
Action 

Developing 
Strategy 

Total mängd 
breakdowns 

Poä
ng 

Banan avklarad? 
(1=Ja, 2=Nej) 

1 1 1 1 0 0 0 1 3870 1 

1 1 2 2 0 0 1 3 4200 1 

1 1 3 0 1 0 2 3 3300 0 

2 1 1 1 1 2 2 6 4940 1 

2 1 2 2 0 0 3 5 4740 1 

2 1 3 1 0 0 1 2 5180 1 

3 1 1 2 0 0 3 5 2720 1 

3 1 2 1 1 1 1 4 2820 1 

3 1 3 1 0 1 2 4 3570 1 

4 1 1 1 0 3 1 5 2020 0 

4 1 2 0 0 2 1 3 4510 1 

4 1 3 0 0 0 3 3 4860 1 

5 2 1 2 1 1 1 5 4620 1 

5 2 2 1 1 1 2 5 5090 1 

5 2 3 1 0 1 1 3 5740 1 

6 2 1 2 0 2 2 6 4030 1 

6 2 2 0 0 3 1 4 4330 1 

6 2 3 1 0 1 0 2 4220 1 

7 2 1 1 0 1 1 3 4130 1 

7 2 2 0 1 2 0 3 2820 0 
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7 2 3 0 0 1 1 2 5500 1 

8 2 1 0 1 3 2 6 5550 1 

8 2 2 0 2 0 2 4 5470 1 

8 2 3 1 0 3 1 5 6210 1 

9 2 1 1 1 6 0 8 3910 1 

9 2 2 0 0 1 3 4 5660 1 

9 2 3 0 0 0 2 2 5240 1 

10 1 1 3 0 7 0 10 2590 0 

10 1 2 0 0 6 0 6 4040 1 

10 1 3 0 0 3 3 6 4640 1 

11 1 1 1 0 6 0 7 2540 0 

11 1 2 0 0 7 3 10 1950 0 

11 1 3 0 0 0 4 4 3990 1 

12 1 1 2 0 5 0 7 3830 1 

12 1 2 1 0 1 4 6 5000 1 

12 1 3 0 0 2 5 7 3940 
1 
 

13 1 1 2 0 6 1 9 3640 1 

13 1 2 0 0 0 4 4 4380 1 

13 1 3 0 0 0 4 4 2220 0 

14 2 1 2 0 4 0 6 1140 0 

14 2 2 0 0 10 1 11 1640 0 

14 2 3 1 0 8 1 10 1600 0 

15 2 1 2 1 5 0 8 1910 0 
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15 2 2 4 0 7 0 11 2110 0 

15 2 3 1 0 2 4 7 4490 1 

16 1 1 1 0 8 0 9 4330 1 

16 1 2 0 0 4 6 10 4800 1 

16 1 3 0 0 8 1 9 4870 1 

17 2 1 0 0 5 0 5 4500 1 

17 2 2 0 0 3 5 8 4780 1 

17 2 3 0 0 0 2 2 6040 1 

18 2 1 0 0 6 0 6 3570 1 

18 2 2 0 0 3 3 6 3770 1 

18 2 3 0 0 0 4 4 5440 1 
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Appendix G  -  Haverier, rådata. Exempel. 

      Haverier Övrigt 

Perso
n 

Spelversion (1= B, 
2= S) 

Spelomgå
ng 

Meaning Making 
Perceiving 

Environment 
Taking Action 

Developing 
Strategy 

Poän
g 

Banan 
avklarad? 

(1=Ja, 
2=Nej) 

7 2 1 

Trodde man höll 
inne 

mellanslagstange
nten för att 

skjuta 

  
Svårt med stora 

sidledsförflyttning
ar 

Orangea 
skeppen är 

svåra att 
försöka ha en 
strategi för att 

döda 

4130 1 

7 2 2   

Ser inte riktigt 
när han blir 

skjuten, speciellt 
av orangea 

skeppen 

Svårt med många 
fiender I ett sjok 

  2820 0 

7 2 2     
Trött I armen av 

buttonmashandet 
      

7 2 2     

Har svårt att 
förflytta långa 

sidledsförflyttning
ar 

      

7 2 3     
Tar mycket skada 

av orangea 
skeppen 

Reflekterar inte 
över att mindre 

liv ger färre 
poäng 

5500 1 

8 2 1   
Såg inte att det 

fanns en 
livmätare 

Hann inte läsa 
tutorialrutan 

Orangea skepp 
svåra att 

handha med en 
5550 

1 
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vettig strategi 

8 2 1     

Vita skepp och 
målsökande skott 
var mycket svåra, 

dog. 

Orangea skepp 
svåra att 

handha med en 
vettig strategi 

    

8 2 1     
Blå skepp var 

svåra. Tog mycket 
skada, blev stirrig. 

      

8 2 2   
Tråkigt att planet 

inte animeras, 
stör sig på det 

Orangea skepp 
svåra att 

manövrera kring, 
tar skada. 

Orangea skepåp 
svåra att 

manövrera 
kring, tog skada 

5470 1 

8 2 2   

Trodde han fick 
bättre score än 
tidigare, hade 

dock fel 

Blå skepp svåra 
att manövrera 

kring, dog. 

Blå skepp svåra 
att manövrera 

kring, dog 
    

8 2 3 
Förstår ej att mer 

liv ger  mer 
poäng 

  
Har problem med 

stora sidoflytt. 
Missar mycket. 

Lär sig inte 
riktigt 

fiendemönstre
m 

6210 1 

8 2 3     
Hinner inte riktigt 
skjuta överlag, tar 
skada och missar 

      

8 2 3     Trött I armen       

9 2 1 
Trodde power-up 

var liv 
Vill ha autofire 

Sideflytt är svår, 
missar 

  3910 1 

9 2 1     
Många fiender 
svårt,tog skada 
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9 2 1     

Orangea skepp 
svåra att 

manövrera kring, 
tar skada. 

      

9 2 1     

Orangea skepp 
svåra att 

manövrera kring, 
tar skada. 

      

9 2 1     
Vita skepp svåra, 

tar skada 
      

9 2 1     
Blå skepp svåra, 

dog 
      

9 2 2     Blå svåra, dog 
Många fiender 

svåra 
5660 1 

9 2 2       

Vita skepp svåra 
att planera för 
och handa. Tar 

skada. 

    

9 2 2       
Många fiender 

svåra 
    

9 2 3       
Orangea svåra 

att hantera 
5240 1 

9 2 3       

Vita skepp svåra 
att planera för 
och handa. Tar 

skada. 

    

10 1 1 
Hålla inne space 
för att skjuta, går 

inte 
  

Stora 
sidledsförflyttnign

ar svåra, tog 
skada 

  2590 0 
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10 1 1 
Power-up såg 

farlig ut 
  

Många fiender är 
svårt, tog skada 

      

10 1 1 
Såg inte att man 

hade health 
  

Orangea skepp 
svåra, tog skada 

      

10 1 1     
Orangea skepp 
svåra, tog skada 

      

10 1 1     
Vita skepp svåra, 

tog skada 
      

10 1 1     
Blåa skepp svåra, 

to gskada 
      

10 1 1     
Längst bak när blå 
skeppen kommer 

      

10 1 2     
Sidledsflytt svåra, 

missar mycket 

Blåa skepp 
svåra att 

planera runt, 
tog skada, 

befann sig fel 

4040 1 

10 1 2     
Många fiender 

svårt. Tog skada 

Många fiender 
svåra att 

planera kring, 
missade massor 

    

10 1 2     
Orangea skepp 
såvra, tog skada 

      

10 1 2     
Blåa skepp svåra, 

tog skada 
      

10 1 3     
Sidledsförflyttning

ar svåra, missar 

Många fiender 
svåra att 

planera kring, 
missade massor 

4640 1 
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10 1 3     
Orangea skepp 

svåra, skada 

Orangea skepp 
svåra att 

planera med 
    

10 1 3     
Vita skepp är 
svåra, skada 

Vita skepp svåra 
att planera för 
och handa. Tar 

skada. 

    

10 1 3       
Många skepp 

svåra att 
planera kring 

    

11 1 1 
Tror att autofire 

ska finnas 
  

Många plan svåra, 
mycke skada 

  2540 0 

11 1 1     
Många plan svåra, 

mycke skada 
      

11 1 1     
Många plan, 

skada 
      

11 1 1     
Orangea plan, 

skada 
      

11 1 1     
Orangea plan, 

skada 
      

11 1 1     Vita plan, skada       

11 1 1     
Blå plan svåra, 

skada 
      

11 1 2     
Sikta svårt, mkt 

missar 

Vita skepp 
svåra, undviker 

helt 
1950 0 

11 1 2     

Stora 
sidledsförflyttnign

ar svåra, tog 
skada 

Många plan 
svåra, undviker 
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11 1 2     
Många plan svåra, 

mycke skada 

Blå skepp svåra 
att skapa en 
strategi runt, 

skada 

    

11 1 2     
Många plan svåra, 

missar mycket 
      

11 1 2     
Orangea plan, 

skada 
      

11 1 2     
Orangea plan, 

skada 
      

11 1 2     
Orangea plan, 

skada 
      

11 1 3       
Många plan 

svåra, undviker 
3990 1 

11 1 3       

Större 
sidletsförflyttni
ngar är svåra, 
undviker vissa 

plan 

    

11 1 3       
Många plan / 
orangea plan 

svåra, undviker 
    

11 1 3       
Vita skepp 

svåra, undviker 
helt 

    

 




