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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker huruvida sättet information i spel presenteras på, kan påverka 

en individs inlärning. Undersökningen fokuserar på två olika teorier inom inlärning, 

den ena är behaviorismen och den andra är lärandet som en social process eller 

sociokultur som den också kan kallas. Två versioner av ett spel har skapats där 

respektive lärandeteori har använts. Undersökningen har därefter gjorts på två 

urvalsgrupper som fått spela igenom spelen för att sedan svara på kunskapsfrågor. 

Resultatet från de två urvalsgrupperna var spridda, där den yngre målgruppen 

gynnades mer av ett behavioristiskt lärande, medan den äldre gruppen gynnades mer 

av det sociokulturella. Resultatet visade även att det fanns ålder- och könsskillnader 

mellan deltagarnas spelvana samt upplevelse av spelet. Arbetet skulle kunna 

vidareutvecklas för att skapa spel för ett lärandeändamål där respektive spelversion 

utvecklas mer. Det skulle dessutom kunna skapas en fortsatt studie kring hur olika 

lärandeteorier gynnar olika ålderskategorier.  

Nyckelord: Behaviorism, Sociokultur, Information 
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1 Introduktion 

Människan är en varelse som ständigt är på jakt efter ny kunskap. Att behovet samt intresset 

för att hitta nya effektiva sätt att lära sig på är stort är inte svårt att förstå enligt Säljö(2000). 

I det här arbetet låg fokuset på att titta närmare på olika sätt som information presenteras på 

i spel samt försöka skapa en riktlinje för vad som är mest gynnsamt hos en enskild individ. 

Att försöka skapa spel som lämpar sig för utbildning är något som börjar bli vanligare. Ett 

exempel på ett sådant spel är Crystal Island (The IntelliMedia group, 2009) som är byggd för 

att lära ut samt skapa förståelse inom ämnet mikrobiologi. I en studie kring spelet, gjord av 

Rowe, Shores, Mott och Lester (2011) lät man elever i åldrarna 12-15 spela igenom spelet. 

Därefter jämförde man elevernas tidigare kunskapsnivå med den de hade efter att de spelat 

igenom spelet. Det man upptäckte var att elevernas kunskapsnivå inom ämnet mikrobiologi 

hade ökat.  

Hur vi som människor lär oss och vad det är som gör att vi lär oss finns det många olika 

tankar och teorier om. Smith och Kosslyn (2009) skriver bland annat om hur emotioner är 

en av flera delar som påverkar vår inlärning. Arbetet fokuserade på två större tankar och 

teorier om hur en inlärningsprocess går till. Den första är den behavioristiska 

inlärningsprocessen som innebär att inlärning sker vid upprepning och att ständigt repetera 

tills det sitter. För denna inlärningsteori har Skinners (1968) tankar och teorier används som 

grund i arbetet.  

Den andra inlärningsteori som detta arbete valt att fokusera på är inlärning som en social 

process eller sociokulturell inlärning som det också kallas. Denna inlärningsteori innebär att 

människan är en social varelse som lär sig genom att interagera och utforska världen runt 

om kring sig. Arbetet har här valt att som grund utgå från Lev Vygotskijs tankar, som 

formats och presenteras genom bland annat Säljö (2000) och Holzman (2009). 

För att kunna jämföra behavioristiska tankar och inlärning som en social process har två 

versioner av ett spel skapats. Den ena versionen av spelet grundar sig i behavioristiska 

tankar och teorier medan den andra versionen grundar sig i de sociokulturella teorierna. 

Information i de bägge versionerna har sedan jämförts för att se om urskiljning kan göras 

mellan de två versionerna för att sedan se vilket sätt som är mest gynnsamt för en eventuell 

spelare.  

Det som skiljer dessa versioner åt är att i den behavioristiska versionen av spelet är texten 

mycket upprepande och faktabaserad. Känslor och adjektiv har försökts skalats bort så 

mycket som möjligt. I den sociokulturella versionen är texten istället rik på känslor och 

adjektiv. Narrativet är också något som skiljer de båda versionerna åt. I den behavioristiska 

versionen är det enbart en grundberättelse som presenteras, som spelaren inte kan gå 

utanför. I den andra versionen är spelets berättelse utbyggt, så att spelaren har chansen att 

utforska världen i spelet mer.  
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I det här arbetet kommer respektive lärandeteori att tas upp under kapitel 2 där bakgrund 

för de två lärandeteorierna ges. Detta kapitel följs av  hur arbetets undersökning har lagts 

upp i kapitel 3. För att kunna skapa en känsla samt försöka se ett drag hos vilken av dessa två 

valda lärandeteorier som är mest gynnsam har två versioner av ett spel skapats. Processen 

för spelets utveckling hittas i kapitel 4 följt av den undersökning som gjordes i samband med 

spelet i kapitel 5. Slutligen ges en sammanfattning av hela arbetet i kapitel 6. 
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2 Bakgrund 

Det finns många teorier om hur en inlärningsprocess kan gå till samt vad som lämpar sig 

bäst för undervisning. Något som kan påverka hur effektivt en individ tar till sig 

undervisning och ny kunskap kallas för lärstilar (eng. learning styles). Graf, Liu, Kinshuk, 

Chen och Yang (2009) beskriver lärstilar med att olika människor lär sig saker och ting på 

olika sätt. Därför är det ett problem i dagens skola där man oftast inte kan anpassa sig till 

varje individs lärstil utan vissa individer gynnas av hur undervisningen läggs upp medan 

andra missgynnas av detta.  

Fokuset för detta arbete kommer dock inte att handla om de lärstilar som finns utan om de 

två lärandeteorier som nämnts. Lärstilarna är dock viktiga att ha i åtanke då detta är något 

som kan komma att påverka detta arbetets resultat. Fokuset för arbetet har varit att titta 

närmare på om man kan gynna en individs inlärningsprocess beroende på hur information 

presenteras i ett spel, och om sättet information presenteras på kan påverka detta. Det som 

arbetet fokuserade på var två olika sätt som grundar sig i två olika teorier. Den första är 

kopplad till den behavioristiska inlärningsprocessen och den andra är kopplad till inlärning 

som en social process. Då information kan innebära mycket så är det i detta arbete enbart 

begränsat till den skriftliga information spelaren tar del av och inget annat. Detta innefattar 

både spelets narrativ, som i detta arbete syftar på spelets berättelse, samt instruktioner för 

spelarens uppdrag i spelet.  

 

2.1 Narrativ och information i spel 

Narrativ är ett begrepp i svenskan som enligt svenska akademins ordlista betyder 

berättande. Det är ett ord som inte bara används inom litteraturen utan även inom film och 

spel. Eftersom narrativ betyder berättande är det lätt att tänka att ordet narrativ är 

detsamma som berättelsen men enligt Wolff, Mulholland, Zdrahal och Joiner (2007) är 

dessa två uttryck helt självständiga från varandra. De skriver: 

The story is a collection of facts (such as events, actions, characters, etc.) 

whereas the narrative relates to the particular way in which these facts are 

arranged and conveyed to a reader or audience.  

Wolff, Mulholland, Zdrahal och Joiner (2007, s.246)  

Lang, Shin och Bradley (2004) menar att det finns många olika definitioner på vad ett 

narrativ är. Ett av de sätt de tar upp är Sarbins syn (1986 ur Lang, Shin och Bradley 2004). 

Sarbin (1986 ur Lang, Shin och Bradley 2004) använder sig av berättelsen (eng. story) som 

definition på narrativet. Precis som Wolff m.fl. (2007) menar Sarbin (1986 ur Lang, Shin och 

Bradley 2004) att berättelsen, eller narrativet, är ett antal event eller handlingar som utförs. 

Skillnaden är att Sarbin (1986 ur Lang, Shin och Bradley 2004) inte skiljer på de två 

begrepp, narrativ och berättelse, som Wolf m.fl. (2007) gör. I detta arbete kommer dessa två 

begrepp inte heller att skiljas åt utan de kommer syfta på det gemensamma.  

Lang m.fl. (2004) visar hur ett spels narrativ påverkar en spelares inlevelse för ett spel. Ett 

spel med ett narrativ skapar en starkare relation mellan spelaren och spelets karaktärer än 

ett spel utan narrativ.  
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Det andra begreppet detta arbete fokuserar mot är information i spel. Rauterberg (1995, ur 

Iida, Nakagawa och Spoerer 2012) skriver att det finns en mängd olika sätt som information 

kan definieras med. Men det som information avser i detta arbete är den fakta samt 

berättande text spelaren får till sig under spelets gång.  

2.2 Emotioner i förhållande till inlärning 

 

Våra emotioner har stor betydelse för vår inlärning och för vad vi minns i efterhand. Ordet 

emotion kan betyda väldigt mycket och i ett försök att förklara emotion så beskriver Smith 

och Kosslyn (2009) det. De skriver att emotion refererar till en mental och fysisk process 

som inkluderar subjektiva erfarenheter, motivation, uppskattningsförmåga och värdering 

samt kroppsliga uttryck.  

Smith och Kosslyn(2009) tar upp ett antal olika sätt som det som de kallar för emotionell 

inlärning (emotional learning) kan ske på. Emotionell inlärning är något som vi alla 

människor har. Det är det som ligger till grunden för varför vi gillar vissa filmer och varför vi 

ogillar andra. Det har även att göra med platser vi känner oss trygga på eller ställen där vi 

känner oss obekväma. Både erfarenheter samt kulturella aspekter lär oss hur vi ska förhålla 

oss till olika föremål, platser eller personer. Smith och Kosslyn (2009) tar upp exemplet med 

pengar. Vi har lärt oss att pengar har ett värde även om pengarna i sig själva varken kan göra 

oss mätta eller varma. Att befinna sig på en kyrkogård mitt i natten är det heller inte så 

många som kan tänka sig, även om det ur ett rent logiskt perspektiv inte finns något farligt 

som kan skada oss där. Trots det så känns det obekvämt, kanske för att det är något vi har 

lärt oss är farligt genom filmer och berättelser.  

 

2.2.1 Emotioner kopplat till spel och dess narrativ 

I spel är emotionell inlärning något som används mycket. Det är framför allt något som en 

van spelare lägger märke till då samma symboler och regler ofta finns i olika sorters spel. 

Hjärtan och guldmynt upplevs oftast som något positivt för spelaren medan eld och lava 

samt spindlar brukar förknippas med dåliga konsekvenser. Samma sak brukar gälla sättet en 

spelares hälsa representeras på. I många spel representeras den med en grön eller en röd 

hälsomätare, det är nästan aldrig man ser en gul eller svart hälsomätare. Musiken i spel 

brukar även den avslöja om man är på en säker plats eller om en konfrontation med en 

fiende kommer att inträffa. 

Genom att använda sig av dessa kända uttryck och symboler så använder sig spelet av det 

Benyon (2010) kallar för användbarhet (eng. Usability). Användbarhet innebär att ett spels 

symboler, som det är i detta fall, är lätta att lära sig och komma ihåg. Anledningen till att 

man använder naturliga eller emotionell inlärda föremål är för att spelaren lätt ska kunna 

koppla vad som är vad utan att behöva läsa igenom en instruktion.  

Genom att använda sig av kunskapen om emotioner, i spel, kan man även öka en spelares 

förtroende samt känsla för olika karaktärer och händelser skriver El-Nasr, Milam och 

Maygoli (2013). Detta visades efter en studie av Mallon och Webb (ur El-Nasr, Milam och 

Maygoli, 2013). Studien visade att spel som Gothic (Piranha Bytes, 2001), där spelets 

karaktärer reagerade på spelarens handlingar, skapade en starkare relation mellan spelaren 
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och spelet. Spelaren upplevde både spelets berättelse och narrativ känslomässigt starkare 

och trovärdigare. Detta skiljde sig från spel som Discworld II: Missing presumed (Perfect 

Entertainment, 1996) där spelets karaktärer enbart presenterade information till spelaren 

utan någon form av reaktion på vad spelaren gjorde.  

2.3 Behavioristisk inlärning 

 

Ordet behaviorism kommer från det engelska ordet behavior (beteende) och kanske vanligen 

förknippas med Pavlov och hans hundar. Maltén (1997) beskriver behaviorism som läran 

som beskriver människans yttre reaktioner. Han skriver att inom behaviorismen så faller 

endast det man kan se och mäta, vilket gör att människans inre är ointressant här, så som 

tankar och känslor.  

Skinner (1968) var en amerikansk psykolog som utvecklade tankar och teorier kring barns 

inlärning och utveckling. Han är en av de som skapat grunden för dagens syn på 

behaviorismen. I sin bok skriver han om tre teorier för hur ett barn lär sig. Den första är att 

”vi lär genom att vara aktiva” som innebär att genom att göra om samma sak om och om 

igen kommer vi till slut att behärska egenskapen. Skinner (1968) gör följande liknelse till sin 

teori  

”Om vi snurrar ena änden av en pinne mot en sten blir det kanske till att börja 

med inte något märke, men om vi snurrar den tillräckligt länge nöts ett hål, 

och i den meningen nöter vi in kunskaper hos eleverna”. 

Skinner (1968, s.14) 

Den andra teorin som han tar upp är att ”Vi lär av erfarenhet”. Med detta menar han att 

man måste lära sig något om den värld man lever i och detta görs genom att vara i kontakt 

med världen. Däremot så tror Skinner (1968) inte på att eleven själv kan lära sig av sin egen 

erfarenhet, utan det är genom att läraren delar med sig av den erfarenhet denne besitter för 

att sedan välja ut de delar som eleven ska lära sig.  

Den sista teorin som Skinner (1968) tar upp handlar om att ”Vi lär av våra misstag”. Här 

beskrivs det begrepp som kallas försök och misslyckande (eng. trial and error) som även 

återfinns då man talar om spel. Skinner (1968, s.15) beskriver försök och misslyckande 

begreppet med ”Man syftar då på beteendets följder, som ofta med tanke på deras 

verkningar kallas belöning och straff”.  

Det är inte enbart Skinners (1968) teorier som är kopplade till en behavioristisk inlärning. 

Smith och Kosslyn (2009) tar i samband med emotionell inlärning upp två begrepp som 

hamnar under behaviorismen. Den första de tar upp är Klassisk betingning (eng. Classical 

Conditioning), som de beskriver är 

”In the study of emotion, it has become clear that stimuli that are linked with 

positive or negative events themselves take on affective qualities and elicit 

affective reactions”  

(Smith & Kosslyn 2009, s.338) 



 6 

Detta innebär att tillfällen där något positivt eller negativt har hänt kommer påverka 

personen i fråga. Smith och Kosslyn (2009) tar upp ett exempel där en person varit med om 

en bilolycka så kommer personen antagligen känna sig illa till mods nästa gång denne sitter i 

en bil eller befinner sig på den plats olyckan inträffade på. Samma sak kan även gälla för 

mat. Har du en gång blivit riktigt dålig av en viss sorts mat kan det leda till att lusten för just 

den specifika maträtten minskar. 

Det andra begreppet som Smith och Kosslyn (2009) tar upp är instrumental eller operant 

betingning. Den instrumentala betingningen är något som genom positiv eller negativ 

feedback kommer få oss att repetera ett beteende eller avbryta det. Detta är något som bland 

annat kan användas då man vill lära djur vissa olika typer av beteenden, som exempelvis att 

komma på kommando eller att inte kissa i soffan.  

 

2.3.1 Behaviorism kopplat till spel och dess narrativ 

Alla dessa ovanstående begrepp är något som man kan se, samt något som redan har 

tillämpats i spel tidigare. Försök och misslyckande är en vanlig del av framför allt äldre 

speltitlar. Adams (2010, s. 16) beskriver försök och misslyckande med orden “Many people 

deeply dislike having to learn by trial and error”. Han tar bland annat upp ett av de äldre 

spelen Infidel (1983, Infocom) som exempel. I spelet skulle spelaren lösa ett pussel där fyra 

statyer skulle ställas upp i rätt ordning. Sammanlagt fanns det 24 stycken olika sätt dessa 

statyer kunde stå på. Som många andra äldre spel gavs det sällan någon förklaring till 

spelaren hur denne skulle lösa uppgiften. Detta ledde till att spelaren själv fick prova sig 

fram till vilket sätt som var rätt. Adams (2010) uttrycker misstyckandet till dessa former av 

spel och att det finns så många andra bättre sätt att presentera problemet på.  

Precis som att Skinners (1968) teorier används i spel kan man även se att de två begreppen, 

klassisk betingning och instrumental betingning, också används inom emotionell inlärning. 

Greenville, Newton, Roche och Dymond (2013) ger exempel på hur klassisk betingning i spel 

kan se ut. Genom att använda sig av något som upplevs neutralt för en spelare, som ett ljus 

exempelvis, följt av något som chockar spelaren skapar man detta. Greenville m.fl. (2013) 

inriktar sig framför allt på skräckspel där klassisk betingning kan inträffa och där sättet som 

man chockar spelaren på ska vara ett sätt att skrämmas. Exempelvis kan man tänka hur en 

spelare som spelat igenom ett antal spel vet när fiender i spelet närmar sig enbart genom 

förändringen i musiken i spelet.   

Spel med mekanik som använder sig av instrumental betingning är även de mycket vanliga. 

Den används för att styra spelaren att hålla sig inom spelets tänkta ramar och regler. Adams 

(2010) använder uttrycket ”feedback” för detta. Denna form av feedback som ges till 

spelaren kan både vara audiell eller visuell enligt Adams (2010).  

When the game gives important information to the player about his activities, 

the state of the game world, or the state of his avatar (such as the amount of 

health or money he has), we say that it gives feedback to the player – that is, it 

informs him of the effects of his actions. 

Adams (2010, s.200) 
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Adams (2010) tar upp både den positiva feedback som ett spel kan ge till en spelare men 

även den negativa. Adams (2010) skriver att positiv feedback ges av spelet som en belöning 

åt spelaren medan negativ feedback kan användas för att missgynna ett visst beteende eller 

sätt en spelare spelar på.  

Siang, Avni och Zaphiris (2008) skriver om behaviorism i förhållande till ett spels narrativ. 

De beskriver att spelets narrativ vanligtvis visas genom text eller filmklipp (eng. cutscences) i 

spelet. Det blir en form av en belöning som spelaren får ta del av när denne klarat ett visst 

uppdrag eller kommit till en viss punkt i spelet. Siang m.fl. (2008) menar även att i dessa 

spel så upplevs spelets narrativ som väldigt platt då det inte finns något djup i det. Super 

Mario Brothers 3 (1988) anser Siang m.fl. (2008) är ett bra exempel då spelet enbart kretsar 

kring spelets huvudkaraktär och dennes mål och det finns inga NPC (none-player-character) 

med egna berättelser invävda i spelet.  

 

2.3.2 Kritik 

Den forskning som gjorts kring förhållandet mellan spel och behaviorism är relativt liten. 

Anledningen till detta är att den behavioristiska skolan anses gammalmodig. Bogost (ur 

Klabbers 2011) beskriver hur man inom de behavioristiska tankegångarna ser eleven som ett 

kärl som bara väntar på att bli uppfylld med ren och klar information. Obikwelu och Read 

(2012) håller även de med om detta. De skriver: 

In contrast to behaviourism which views learners as active recipients of 

information, in constructivism, the learner is an active processor of 

information. 

Obikwelu & Read (2012, s.32) 

Både Klabbers (2011), Bogost (ur Klabbers 2011), Obikwelu och Read (2012) anser att det 

sociokulturella lärandet både i skolan men också i spel är det som de vill lägga vikt på. Då de 

anser att människan lär sig bäst genom att utföra, utforska och lära sig på det sätt den 

proximala utvecklingsteorin förespråkar. 

 

2.4 Lärande som en social process 

 

Lärandet som en social process bygger på flera olika tankar. Bland annat så är den 

emotionella inlärningen som tagits upp en del av denna process. Säljö (2000) talar om 

människan som en art med ett starkt lärandedrag. Han skriver att sättet vi lär oss på är 

kopplat till en kulturell men även till en tidsenlig aspekt. Som exempel ger han hur man förr 

i tiden var tvungen att lära sig saker och ting utan till, något som idag anses onödigt med de 

olika arkiverade kunskaper vi har idag. Förutom skillnader i nu- och dåtid så ser man även 

skillnader mellan olika delar i världen på hur man ser på inlärning.  

En annan central del för det sociokulturella lärandet är det som bland annat Bråte (1996) tar 

upp som är en del av Vygotskis teori och som kallas för den proximala utvecklingszonen 

(eng. ZPD, Zone of proximal development) eller zonen för den närmaste utvecklingen. Bråte 
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(1996) förklarar det hela med att man kan se att ett barn har två olika nivåer i deras 

utveckling. Den första nivån handlar om den aktuella kunskapsnivå barnet befinner sig på, 

det vill säga vad barnet klarar av att göra själv utan en vuxens hjälp. Den andra nivån 

handlar om det som barnet behöver en vuxen för att klara av. Det är denna andra nivå som 

är den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen kommer även den 

hamna i den första nivån, efter en tid, då det ett barn till en början inte kunde klara av, utan 

behövde en vuxens hjälp för, kommer denne till slut klara av på egen hand.  

Holzman (2009) skriver i sin bok om Vygotskys(1987) tankar och arbete kring barns 

inlärning. Hon pratar om lärandet i förhållande till leken och tar upp två stora begrepp som 

Vygotsky grundade. Fri lek (eng. Free play) som innebär att barnet själv hittar på 

förhållandena och reglerna för leken. Det andra begreppet som Holzman (2009) tar upp är 

Regellek (eng. Game play). Regellek är definierat enligt Vygotsky (1978) som något som är 

mer definierat. Reglerna existerar redan och utövaren behöver veta om dessa innan spelet 

eller leken startar. Exempel kan vara allt från fotboll till fia med knuff.  

Holzman (2009) vill få fram vikten av lek i barns liv i förhållande till den lärandeprocess 

som sker. Leken skapar kultur och lär barnen lärandet i sig själv. Hon plockar fram en bild 

av hur ett barn lär sig att tala genom att bara till en början jollra, för att sedan utveckla en 

språklig förmåga. På samma sätt vill Holzman att skolan ska låta barnen få utvecklas i alla 

olika ämnen då det är att lära sig olika former av språk. Allt från matte till biologi.  

Bråte (1996) skriver, precis som Holzman (2009),hur viktig leken är i ett barns utveckling. 

Med hjälp av lek kan eleven bli fri från en situationsbunden handling, den kan hjälpa eleven 

utveckla större självkontroll och självbehärskning samt skapa ett medvetande av de sociala 

reglerna runt omkring eleven. Dessa tre delar menar Bråte (1996) är exakt samma sak som 

en lärares uppgift med hjälp av undervisning ska göra. Undervisningen ska frigöra eleven 

från en viss situationsbunden handling, den ska representera ett medvetande av det 

samhälle eleven växer upp i samt utveckla elevens förmåga till kreativitet och 

självbehärskning.  

 

2.4.1 Lärande som process kopplat till spel och dess narrativ 

Hur ett spel bör förhålla sig till den proximala utvecklingszonen är något Obikwelu och Read 

(2012) går igenom. De menar att ett barns lärandeprocess, i spel, ska börja med en 

modellering. Med modellering menar de något som ger barnet den information eller 

kunskap denne behöver. Det kan vara allt från en demonstration till bilder. Detta är till för 

att barnen ska kunna skapa sig en mental prototyp över hur problemet i spelet kan lösas, för 

att slutligen kunna utföra detta. 

”Scaffolded Exploration” är ett uttryck Obikwelu och Read (2012) tar upp i samband med 

barns inlärning i förhållande till den proximala utvecklingszonen. Metoden går ut på att 

plocka bort det stödhjul (eng. scaffold) som getts åt eleven för att denne ska klara av 

uppgiften på egen hand. I början finns stödhjulet för eleven så att denne ska veta, samt 

kunna skapa sig en mental prototyp över problemet. Därefter plockas stödhjulet bort för att 

eleven ska försöka klara sig på egen hand.  

Crystal Island (2011, The IntelliMedia group) är ett spel som är inriktat på att lära 

högstadieelever om mikrobiologi. Rowe m.fl. (2011) tar upp detta spel och hur det är 
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uppbyggt. Spelet använder sig av den kallade ”Scaffolded Exploration” teknik Obikwelu och 

Read (2012) tog upp.  

Spelet går ut på att eleven ska försöka hitta en lösning för en mystisk sjukdom som sprids på 

den ö spelet utspelar sig på. I början av nya moment i spelet får spelaren hjälp av bland 

annat en sjuksköterska och forskare. De ger spelaren rådgivning samt finns för att hjälpa 

spelaren bygga upp en mental prototyp för att denne sedan ska klara sig på egen hand. 

Siang m.fl. (2008) skriver om något de kallar för Kognitiv konstruktivism (eng. cognitive 

constructivism), som bland annat handlar om att spelaren själv ska kunna lära sig att lösa 

olika former av problem. Narrativet för dessa spel, som ska läras ut som en social process, 

ser annorlunda ut från de som bygger på behaviorism. Inom kognitiv konstruktivism måste 

spelaren lära sig mening och samband mellan karaktärer och händelser istället för att lära 

sig sättet han eller hon ska uppföra sig på i ett visst samband. Siang m.fl. (2008) skriver 

” The player observes and experiences the world and updates their 

understanding of this world. If the world is not static, and under constant 

changes, which dependent on the player actions, cognitive constructivist 

learning is required to understand the world“.  

Siang m.fl (2008) 

El-Nasr m.fl. (2013) skriver även de hur spelarna uppskattar spel med djup, det vill säga mer 

än bara en grundberättelse, mer än det behavioristiska narrativet Siang m.fl. (2008) tar upp. 

El-Nasr m.fl. (2013) beskriver hur spelaren bland annat föredrar spel som tillåter mer än 

enbart att följa en enkel strukturerad väg.  
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3 Problemformulering  

Fokuset för detta arbete har varit att titta närmare på hur sättet information och narrativ 

presenteras på, i ett spel, har någon betydelse för huruvida en spelare minns det efteråt. 

Fokuset kommer dock inte vara en minnesprocess utan vad det är spelaren har lärt sig. 

Syftet är att se om en tendens kan urskiljas kring vilken version som är mest förmånlig ur ett 

lärandesyfte för en individ än en annan. Arbetet kommer även att titta på huruvida en 

spelare upplevde spelet i förhållande till det den lärt sig efter en spelad omgång.  

Detta kommer att ses utifrån två perspektiv. Den ena är inspirerad av behaviorismen och 

den andra av lärandet som en social process. I det behavioristiska spelet kommer följande 

aspekter att vara centrala: 

 Repetitiv information 

 Positiv och negativ feedback 

 Avsaknad av känslor 

 Grundlig berättelse 

Dessa fyra punkter behandlas under kapitel 3.1.1.  

Den första versionen av spelet är inspirerat av den behavioristiska inlärningsprocessen där 

mycket av fokuset ligger på Skinners (1968) tankar och teorier. Några av de teorier som 

kommit att användas i denna spelversion är bland annat det som togs upp i kapitel 2.1 ”Vi 

lär genom att vara aktiva” och ”vi lär av erfarenhet”. Det narrativ för spelet som 

presenteras grundar sig mycket i de tankar Siang m.fl. (2008) skriver om.  

I den andra spelversionen som inriktar sin mot lärandet som en social process kommer 

följande aspekter att vara centrala: 

 Kunna koppla information 

 Feedback kopplat till Proximala utvecklingszonen 

 Känslor 

 Fördjupad berättelse 

Precis som de tidigare punkterna kommer även dessa att behandlas under kapitel 3.1.1. 

Denna version av spelet är inriktad mot lärandet som en social process och som är inspirerat 

av Vygotskys tankar och teorier som tagits upp via andra författare som exempelvis Holzman 

(2009) och Bråte (1996). De teorier som bland annat används är användandet av den 

proximala utvecklingszonen. Narrativet för denna spelversion bygger både på Siang m.fl. 

(2008) samt El-nasr m.fl. (2013) tankar.  

3.1 Metodbeskrivning 

I detta avsnitt kommer det tillvägagångssätt som har använts i undersökningen att 

presenteras. 

3.1.1 Speldesign 

För att kunna undersöka om det är någon skillnad i hur information presenteras i ett spel så 

har två versioner av ett datorspel skapats. De båda versionerna ska spelas på samma sätt och 

innehåller samma grundberättelse och samma spelmoment. Det var viktigt att det var så lite 
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som möjligt som skiljer de två versionerna åt för att undvika att mätfel uppstår. Mätfel är det 

som Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2008) definierar som den avvikelse det blir i en 

undersökning mellan den i sig själv och verkligheten. I praktiken innebär detta att den enda 

betydande skillnaden som ska vara mellan de två spelversionerna är hur informationen 

presenteras.  

Spelets berättelse är inspirerad och grundad i en mindre känd mytologi. Detta var för att 

minska risken att försöksenheten, spelaren, inte känner till så mycket om ämnet innan 

denne spelat spelet. Detta för att undvika att spelaren själv kan ämnet innan denne spelat 

spelet, vilket skulle utlöpa i en felaktig data i slutändan.  

Information kan betyda väldigt mycket i dagens samhälle och därför är informationen som 

ska skilja de båda spelen åt begränsad i denna undersökning. Med information definieras 

den skriftliga fakta spelaren får ta del av under spelets gång, oavsett om den är avsedd i ett 

förklarande syfte eller i ett berättande syfte.  

De två läror som de två spelversionerna har som grund är, som det tidigare nämnts, 

behaviorismen och lärandet som en social process. Skillnaden mellan dessa två spel är sättet 

informationen presenteras på enligt dessa två läror. 

3.1.2 Speldesign utifrån behaviorism 

Den första är baserad på den behavioristiska läran där Skinners (1968) tankar och idéer 

används som inspiration. Instrumental betingning är också en del som används i denna del. 

I denna spelversion är informationen väldigt objektiv och faktamässig med avsaknad från 

känslor och adjektiv. Följande områden inom information innehåller den behavioristiska 

versionen av spelet: 

Repetitiv 

Informationen som spelaren får ta del av är repetitiv. Detta utifrån Skinners (1968) teori ”Vi 

lär genom att vara aktiva”. Teorin bygger på att informationen ska nötas in hos eleven eller, 

i detta arbete, hos spelaren. Spelaren behöver inte skapa en förståelse för det utan ska kunna 

lära sig det utantill, med tanken att eleven enbart är ett kärl som ska fyllas med information 

som Bogost (ur Klabbers 2011) beskriver det. 

Feedback 

Feedbacken spelaren får ta del av har skapats för att vara tydlig och kontinuerlig under hela 

spelets gång. Feedbacken bygger på behaviorismens (2009) teorier om instrumental 

betingning (Smith och Kosslyn, 2009). Precis som Adams (2010) skriver om positiv och 

negativ feedback så kommer detta att användas för att meddela spelaren under dennes 

spelomgång. Både negativ och positiv feedback kommer att användas för att få spelaren att 

följa spelets raka narrativ.  

Avsaknad av känslor i språk 

Siang m.fl. (2008) förklarar behaviorismen i förhållande till ett spels narrativ. El-Nasr m.fl. 

(2013) gör även en liknande beskrivning av två olika sorters spel i förhållande till narrativet. 

El-Nasr m.fl. (2013) tar upp hur emotioner kan påverka en spelares inlevelse samt 

förtroende för narrativet i ett spel, gentemot spel som inte har detta. Genom att använda ett 

språk utan känslor men med enbart fakta och information för spelaren blir det mer fokus att 
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skapa ett inmatande för spelaren. Avsaknaden av känslor handlar i detta sammanhang om 

de dialoger och det sätt berättelsen framförs på. Inte i koppling till feedback. 

Grundberättelse  

Som Siang m.fl.(2008) skriver så menar de att ett spels narrativ i förhållande till 

behaviorism är väldigt enkel. Spelet bör inte innehålla ett djup, som innebär att det endast är 

grundberättelsen som presenteras. Liknande tankar har även El-Nasr m.fl.(2013). De menar 

att spel med behavioristisk koppling enbart presenterar en enkel väg för spelaren utan 

nödvändigtvis en massa extra moment spelaren kan utforska för dennes egen skull. Därför 

kommer även denna version av spelet vara väldigt grundlig. Berättelsen tar upp de delar 

spelaren behöver veta för kunskapstestet, som deltagaren ska skriva efter avklarad 

spelomgång, (se Appendix A) men inte mer.  

I denna version fungerar även de icke spelbara karaktärerna på det sätt Siang m.fl. (2008) 

talar om. Hur dessa karaktärer inte har någon egen del av spelets narrativ, de existerar 

enbart för spelarens skull. Praktiskt innebär detta att all form av dialog med en icke spelbar 

karaktär endast innehåller fakta. 

 

3.1.3 Speldesign utifrån lärande som en social process 

Den andra versionen av spelet bygger på lärandet som en social process. Här har bland annat 

Vygotskys teorier, genom olika författare, används som inspiration. Denna version av spelet 

innehåller samma fakta som den första versionen, då båda versionerna bygger på samma 

berättelse. Skillnaden är dock att denna version är uppbyggd med ett känslosamt språk. I 

detta arbete har narrativet visserligen blivit låst i den bemärkelsen att spelaren inte kan 

utforska omgivningen i en allt för hög grad, dock finnas det några sidospår som spelaren kan 

följa. Det spel som bygger på lärande som en social process innehåller: 

Koppling 

Detta bygger på att spelaren mer ska förstå ett samband än att lära sig fakta utantill. Detta 

bygger bland annat på det Obikwelu & Read (2012) skriver. De anser att människan lättast 

lär sig genom att få utforska och skapa en förståelse för problemen och det som denne ska 

lära sig. I spelet representeras detta genom att informationen spelaren får del av inte är 

repetitiv, som i den behavioristiska versionen, utan mer förklarande.  

Feedback 

Spelaren får ta del av mycket feedback i början av spelet. Under spelets gång kommer 

feedbacken att minska för att slutligen stagnera. Detta bygger på det begrepp Obikwelu och 

Read (2012) tar upp i samband med Crystal Island (2011, The IntelliMedia group) nämligen 

Scaffolded Exploration, som i sin tur har kopplingar till den proximala utvecklingszonen.  

Känslosamt språk 

Genom att använda sig av ett känslosamt språk, kan man enligt El-Nasr m.fl.(2013) skapa en 

starkare relation mellan spelaren och spelet. Tanken är att i de dialoger samt berättande text 

läsaren kommer åt är språket format av mycket adjektiv. Detta till skillnad från den 

behavioristiska delen som enbart förhåller sig till ren fakta. Som den behavioristiska delen är 

denna enbart kopplad till sättet berättelsen lyfts fram och inte till den feedback spelaren tar 

emot.   
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Fördjupad berättelse 

Siang m.fl.(2008) skriver hur spel som är inriktade mot lärande som en social process har en 

fördjupning i original berättelsen. Denna form av fördjupning kan vara bland annat det som 

El-Nasr m.fl.(2013) tar upp som handlar om sidospår för spelaren. Genom att tillåta spelaren 

till en viss grad kunna utforska på egen hand uppnår man detta.  

Både Siang m.fl.(2008) samt El-Nasr m.fl.(2013) skriver om de icke spelbara karaktärernas 

roll i förhållande till berättelsen. I spel som riktar sig mot lärande som en social process 

används dessa karaktärer för att skapa en djupare berättelse. Detta genom att de icke 

spelbara karaktärernas svar inte enbart består av ren fakta utan även innehåller 

sidoberättelser som egentligen inte har en betydelse, för spelets gång, men som skapar en 

djupare dimension av spelupplevelsen. 

 

3.1.4 Urval 

Försöksenheten för detta arbete bestod av två skilda urvalsgrupper. I början av 

arbetsprocessen var det enbart tänkt att urvalet för undersökningen skulle bestå av elever i 

åldrarna 15 – 16 år. Men på grund av att det var svårt att få tillträde till att göra denna 

undersökning ute på skolor skapades ytterligare en urvalsgrupp för att säkerställa att ett 

resultat blev framtaget vid slutet av arbetet. Den första urvalsgruppen bestod av den grupp 

som från början var tänkt att ha med för undersökningen, elever från en högstadieklass i 

åldrarna 15 – 16 år.  

Problemet med att använda sig av elever från ett högstadium är att de enligt svensk lag är 

barn. Enligt vetenskapsrådet (2002) ska godkännande från vårdnadshavare hämtas för 

elever under 15 år, dock kan samtycke från skolans ledning räcka om frågorna i intervjun och 

kunskapstestet inte är av känslig karaktär. För att undvika detta hämtades urvalet av elever 

enbart från en nionde klass, då samtliga var 15 år eller äldre. Innan undersökningen ägde 

rum skickades det ut förfrågan till skolans ledning för att få ett samtycke om att få göra 

undersökningen på plats. Då undersökningens frågor inte innefattade personliga frågor av 

känslig karaktär, samt att eleverna var över 15 behövdes inte vårdnadshavarens 

godkännande. 

Som vetenskapsrådet (2002) skriver ska de elever som är med i undersökningen informeras 

om att deltagandet är frivilligt och att de kan avsluta undersökningen när de vill. Skulle en 

elev avsluta innan skulle denne ha plockas bort helt från undersökningen, både av den 

anledningen att informationen skulle ha blivit inkomplett samt att eleven inte ska behöva 

tvingas att vara en av siffrorna i undersökningen.  

Den andra urvalsgruppen för undersökningen bestod av ett bekvämlighetsurval med en äldre 

åldersgrupp på 18 – 25 år. Denna urvalsgrupp bestod till största delen av bekanta och vänner 

till dessa, som ville vara med i denna undersökning. Från början var det dock önskvärt att 

enbart ha en urvalsgrupp för att avgränsa undersökningen så att den inte skulle bli för 

omfattande. Istället blev det två urvalsgrupper, en äldre och en yngre, som kom att göra 

undersökningen. 

Försöksenheten delades in i två grupper där den ena enheten spelade den första versionen av 

spelet medan den andra enheten spelade den andra versionen. Deltagaren fick enbart spela 

en av de två versionerna då det annars skulle finns en risk för att eleven skulle kunna öka sitt 
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resultat på kunskapstestet under den andra spelomgången oavsett vilken ordning deltagaren 

spelade versionerna i. Detta då deltagaren får tillgång till den information denne behöver två 

gånger, samt att andra gången vet eleven vad denne bör titta efter.  

Uppdelningen av försöksenheten skedde helt slumpmässigt utan hänsyn till kön eller 

spelvana. Det enda som strävades efter var att få ungefär lika många individer i varje grupp, 

detta för att det skulle bli en jämnare statistik när resultatet jämfördes. Indelningen skedde 

enligt vad Statistiska centralbyrån kallar för sannolikhetsurval. Detta innebär att urvalet 

utgår ifrån de som accepterar att vara med, i undersökningen, för att därefter väljas 

slumpmässigt. Rent statistiskt sätt är det 50 % chans för varje person att hamna i den ena 

eller den andra gruppen.  

 

3.1.5 Studiedesign 

Tanken med detta arbete har varit att få en uppfattning om på vilket sätt en spelare lär sig 

bäst på. Om det är genom den behavioristiska inlärningsmetoden eller inlärning som en 

social process. Som nämnts tidigare så är det endast informationen som presenteras i spelet 

som ska bidra till om spelaren lär sig något eller inte och inte mekaniken i spelet. 

Då undersökningen gick ut på att jämföra dessa två inlärningstyper blev inte 

försöksdeltagaren informerad om att de skulle få skriva ett kunskapstest efteråt. 

Informationen som gavs till försöksenheten var att de skulle få spela igenom ett spel som en 

del av ett examensarbete, dock meddelades försöksenheten om att de skulle få svara på 

några frågor efter spelomgången utan att dessa frågor specificeras. Detta för att undvika att 

spelaren försöker minnas information, om denne vet om att den ska göra ett kunskapstest 

efteråt, istället för att lära sig.  

Utvärderingen av resultatet kom att ske på två sätt, genom en kvalitativ intervju samt ett 

kvantitativt kunskapstest. Detta var för att både kunna få in en variabel på vad spelaren 

faktiskt kunde efter en spelad spelomgång samt att få en överblick om spelarens egen 

bedömning. Gillade spelaren spelet och kände sig spelaren motiverad, eller var det bara 

tråkigt?  

Efter att varje enskild spelare spelat igenom spelet en gång fick denne via en 

semistrukturerad intervju (se Appendix B) svara på ett antal frågor. Frågorna berörde både 

hur spelaren upplevde spelet. Anledningen till att en semistrukturerad intervju har använts 

är för att den ger en större flexibilitet än exempelvis en strukturerad intervju. (Østbye m.fl. 

2008) En semistrukturerad skapar en lugnare miljö då intervjuformen kan upplevas mer 

som ett samtal än som en intervju, dock följer den ändå en mall och blir mer strukturerad än 

en ostrukturerad intervju.  

Østbye m.fl. (2008) skriver att användandet av observationer ofta används tillsammans med 

semistrukturerade intervjuer. Genom att deltagarna observerades visade det sig om 

deltagarna försöker snabbt ta sig igenom spelet genom att trycka förbi texten eller om de 

läste den. Detta är något som visar en intressant aspekt samt fanns för att skapa en förståelse 

för det resultatet som blev. Observationen som genomfördes var en fältobservation som 

innebär att deltagarna på plats blir observerade. (Østbye m.fl. 2008).  
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Varje enskild spelare har fått svara på ett kunskapstest efter spelad spelomgång. I detta 

kunskapstest togs faktafrågor upp som blivit besvarade under spelet. Detta var till för att se 

om spelaren hade lärt sig något om den mytologi som de blivit presenterad för under spelets 

gång.  

 

3.1.6 Kritik 

Oavsett vilken form av undersökningsmetod som har använts för ett arbete finns det alltid 

kritik och problem som kan riktas mot det. Østbye m.fl. (2008) tar upp det problem som lätt 

kan uppstod under en kvalitativ intervju, nämligen att inte påverka den som blir intervjuad. 

För att stärka en undersöknings validitet har därför valet gjorts att inte enbart använda sig 

av kvalitativa intervjuer (Østbye m.fl, 2008). Därför användes det kvantitativa kunskapstest, 

för att få fram variabler på vad deltagaren kunde efter en spelad spelomgång, medan 

intervjun var till för att skapa en förståelse för hur deltagarna upplevde spelet. 

Att använda sig av observationer som undersökningen har gjort är något som kan tillföra 

stress hos spelaren (Østbye m.fl. 2008).  I denna undersökning filmades visserligen inte 

deltagaren men oavsett om spelarens spelomgång filmades eller om det enbart är en 

närvarande observation som deltagaren blir utsatt för så kan det påverka. Spelaren kan 

känna sig tvingad att denne måste prestera ett resultat. För att undvika detta ombads 

deltagarna att försöka ta den tid de behövde på sig för spelet, dock fanns det fortfarande en 

risk för att spelaren ändå kom att känna sig stressad. Detta kan innebära att resultatet kan 

ha blivit påverkat av att deltagarna inte tog den tid de behövde för att läsa igenom texten 

som presenterades för dem ordentligt, vilket i slutet lede till att vissa kanske inte presterade 

lika bra på det kunskapstest som de skrev. 

En annan del som är viktig att ta upp är att det är två olika urvalsgrupper som kom att 

användas för denna undersökning. Detta ledde till att det fanns betydligt fler skillnader 

mellan varje individ än om alla exempelvis gick i klass 9. I detta arbete var de från den yngre 

urvalsgruppen elever på en högstadieskola medan de från den äldre både kunde vara 

studerande eller arbetande. Detta ledde till att det kom att vara många faktorer som skiljde 

de två urvalsgrupperna åt mer än bara åldern.  
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4 Implementation 

Syftet med detta arbete har varit att jämföra två versioner av ett spel för att se vilken 

lärandeteori som är mest gynnsam vid inlärning. Dessa två versioner som har byggts är i 

grunden väldigt lika varandra. De delar samma berättelse och samma spelmekanik.  

4.1 Arbetsprocessen 

Arbetsprocessen för spelet har gått i flera iterationer. Att jobba iterativt är något att föredra 

då det ofta är som Benyon (2010) beskriver det hela. När man designar något bör det vara 

iterativt av den anledningen att det är större chans att få en bättre slutprodukt. När man 

arbetar iterativt plockar man först fram en idé. Idén testas för att sedan antingen behållas 

eller, vilket är vanligast i början av en arbetsprocess, för att utvecklas åt ett bättre håll.  

Under arbetets gång har ett antal Lo-fi prototyper plockats fram som senare gjorts till det 

Benyon (2010) kallar för Hi-fi prototyper. Benyon (2010) beskriver Lo-fi prototyper som 

något som går snabbt att producera men som man också enkelt kan kasta bort. Lo-fi 

prototypen kan vara ritade skisser eller teckningar, det är något som gör att man får en 

känsla för designen. Hi-fi prototyper däremot beskriver Benyon (2010) som något som ska 

vara nära den slutgiltiga versionen. Det ska vara något man kan ta och känna på, något som 

gör att man får en känsla för hur den slutgiltiga produkten kommer att bli. 

I början av arbetat gjordes en avgränsning av den valda mytologin så att arbetet inte skulle 

bli för stort och omfattande, därefter började skisser och idéer för vad spelet skulle gå ut på 

att skapas. Efter det har ett manus börjat skapas för de olika karaktärernas dialoger, då detta 

inte är något som återges i ursprungstexten. 

Den mytologi som spelets berättelse är inspirerat av, samt till viss del bygger på, är den 

judiska mytologin om drottning Esther. Berättelsen om drottningen kan både hittas i det 

gamla testamentet i Bibeln (2000) samt i Ketuvim i Tanakh. När valet av mytologi, som 

spelet skulle grunda sig på, skulle göras valdes de vanligare och mer kända mytologierna 

bort, såsom nordisk och grekisk mytologi. Även de östasiatiska mytologierna valdes bort av 

den anledningen att dessa nu börjar synas mer i spel, och därför har de blivit mer kända 

även för oss i väst. Som Beaudoin (2007) skriver så har intresset för att koppla religion till 

olika former av media och populärkultur ökat de senaste åren, vilket gör att det blir mer och 

mer vanligt förekommande. 

Valet att använda berättelsen om drottning Esther gjordes för att säkerställa att spelarna inte 

kan så mycket om spelets berättelse innan. Turkay och Adinolf (2012) skriver, i förhållande 

till spel med historiska inslag, hur en spelare kan lära sig av dessa, då de möter ny kunskap 

och information i berättelsen i dessa spel.  

I ett tidigt stadium av arbetet var det tänkt att de båda spelmotorerna skulle byggas upp i en 

3D motor. Anledningen till detta var för att öka spelarens intresse samt inlevelse för spelet 

genom att en grafisk snygg stil då skulle kunna användas. Sung och Mayer (2012) beskriver 

hur en grafisk stil kan öka, i detta fall, en spelares upplevelse av spelet, mer än utan grafik. 

Sung och Mayer (2012) skriver om den grafiska stilen i förhållandet till inlärning och hur 

denna både kan förbättra eller försämra inlärningen för en individ, dock ökar grafiken 

individens attityd gentemot produkten. På grund av tekniska problem samt tidsbrist fick 
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detta revideras så att det blev ett 2D spel som i slutändan arbetades fram, dock har 

rörelsefriheten ett 3D spel erbjuder försökts hållas kvar. 

4.1.1 Konceptskiss och manus 

Då berättelsen om Ester är en bok på 10 kapitel valdes det redan i ett tidigt stadium att skala 

bort en del för att arbetet skulle bli mer hanterbart. Utifrån den grundberättelse som gavs 

började prototyper på tänkta mekaniker samt utmaningar spelaren skulle möta i spelet 

göras. Adams och Rollings (2003) beskriver mekaniken i spel som de regler som formar 

spelet. Reglerna i sin tur beskriver Schell (2008) är det som definierar spelet. Några exempel 

är bland annat; Vad är målet med spelet? Vilka handlingar kan spelaren göra i spelet? Vilka 

konsekvenser kan ske i spelet?  

I början av arbetsprocessen plockades Lo-fi prototyper och skisser fram på de tänkta 

mekaniker som spelets två versioner skulle innehålla. De mekaniker som skulle plockas fram 

var beroende av den miljö spelets berättelse utspelar sig kring. Då berättelsen om Ester 

utspelar sig i en borg i staden Susa skulle olika former av exempelvis stridsmekaniker kunna 

upplevas konstigt. Därför lades fokuset redan från början på att skapa mekaniker som skulle 

passa till denna typ av miljö. 

En av de första idéer som kom och som även senare skulle komma att användas var en 

mekanik där man ska smyga sig förbi vakter eller fiender av något slag. I figur 1 visas den 

pappersprototyp som skapades för detta. Den glada gubben representerar spelaren medan 

de två arga eller ledsna gubbarna representerar fienden.  Pilarna som bara har en riktning 

visar hur spelaren ska röra sig över fältet, medan de två pilar som har två riktningar visar hur 

vakterna ska röra sig. 

 

 
 

Figur 1 Tidig pappersprototyp av smygmekaniken för spelet 
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Den andra mekaniken som plockades fram för att användas för spelet, var att man skulle 

försöka leta efter samt hitta olika föremål. Tanken var att spelaren både skulle hitta delar till 

en festmåltid samt från ett brev, dock skars detta ner under arbetets gång. Resultatet blev att 

spelaren endast skulle hitta ett brev. Idén om det försvunna brevet som spelaren måste hitta 

som bevis blev även den reducerad. Från början var tanken att brevet skulle vara förstört, 

målet skulle då vara att hitta alla fyra bitar för att brevet skulle sättas ihop. I figur 2 visas 

denna tidiga prototyp av brevet. Denna idé plockades också bort från slutversionen då tiden 

inte fanns för att bygga upp detta. I den slutgiltiga versionen av spelet behöver spelaren 

endast hitta brevet, och inte brevets alla delar. 

 

 

 

Figur 2 Tidig prototyp av hur spelaren ska samla ihop bitar till ett brev 

 

Manuset för spelet var även det en process som påbörjades ganska tidigt i arbetet. Från 

början var det planerat att spelaren skulle få spela igenom 6 av 10 kapitel i berättelsen om 

Ester, detta blev dock ytterligare reducerat under arbetets gång och i det slutgiltiga spelet 

spelar spelaren enbart igenom en av händelserna som utspelar sig i ett av de 6 kvarvarande 

kapitlen.  

Vid framställandet av manuset gjordes först ett enklare manus där de olika karaktärerna som 

spelet skulle presentera skrevs upp i. Då grundberättelsen baseras på ett stycke från gamla 

testamentet i Bibeln krävdes det inte att ett händelseförlopp hittades på, då det redan var 

klart. Det som behövde göras var däremot en utfyllnad av berättelsen. Dialoger började 

arbetas fram som skulle leda spelaren igenom den grundberättelse som redan existerade. 

I ett tidigt stadium av denna process valdes den berättandeform som Adams (2010) tar upp 

och som kallas för ett linjärt berättande. Detta innebär att berättelsen börjar från början och 
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slutar vid slutet, istället för att flera möjliga slut finns eller att spelet börjar vid slutet och 

arbetar sig framåt mot början av berättelsen.  

Schell (2008) skriver att det finns vissa grunddelar som bör finnas med i en berättelse. Den 

första delen är att det bör existera en karaktär med ett tydligt mål, den andra delen är att det 

bör finnas någon som försöker motverka detta mål. Det vill säga för en berättelse krävs det 

både en protagonist och en antagonist. Protagonisten som försöker nå ett mål och 

antagonisten som försöker hindra eller hindrar protagonisten från att nå dit.  

När grunden för dialogerna började formas behövdes arbete med att plocka fram frågor för 

det kunskapstest, som ska göras i undersökningen (se kapitel 3.1.5), att startas. Detta för att 

kunna se över vilken information som skulle vara central och existera i de båda 

spelversionerna.  

Manuset över de dialoger samt över det händelseförlopp som skulle ske i spelet gjordes 

gemensamt till en början, det vill säga att ett gemensamt manus gjordes för de båda 

spelversionerna. Därefter gjordes manuset om för att passa in till de två olika 

lärandeteorierna utefter de grunder som både El-nasr m.fl. (2013) samt Siang (2008) m.fl. 

skriver (se kapitel 2.2.1 samt 2.4.1).    

 

4.1.2 De första prototyperna 

Både vid skapandet av de två spelversionerna samt vid skapandet av prototyper för spelet 

användes spelskaparverktyget Game Maker (YoYo Games, 1999). Anledningen till detta har 

varit att Game Maker (YoYo Games, 1999) är ett verktyg där det går snabbt och enkelt att 

skapa och testa nya idéer i. Som verktyg lämpar den sig helt enkelt till både att plocka fram 

Lo-fi och Hi-fi prototyper.  

När det första förarbetet hade gjorts påbörjades en process där de olika framtagna 

mekanikerna började testas. I kapitel 4.1.1 visades en skiss på en mekanik som 

representerade hur man skulle ta sig förbi vakter av något slag. Denna skiss applicerades i 

Game Maker (YoYo Games, 1999) vilket kan ses i figur 3. I figur 3 representeras spelaren av 

den röda rektangeln medan fienderna eller vakterna representeras av de gröna rektanglarna. 

Här kan spelaren fritt röra sig runt i alla riktningar, dock finns det inte något mål med banan 

då den enbart skapades för att testa idén. De svarta pilarna visar hur de gröna rektanglarna 

rör sig över banan i ett bestämt mönster.  

 



 20 

 
 

Figur 3 En tidig prototyp av spelmekaniken skapad i Game Maker 

 

En av de första frågeställningarna som skapades för detta arbete var på vilket sätt 

information presenteras på i textformat och om detta sätt skulle kunna påverka en individs 

inlärning. Därför var skapandet av dialogen för de båda spelversionerna viktigt. Från början 

fanns en tanke att en liten textruta skulle dyka upp ovanför karaktären när denne 

interagerade med någon annan spelkaraktär. Figur 4 visar den första fysiska prototyp som 

skapades. Spelaren representeras även denna gång av en röd rektangel, medan den andra 

spelaren är den gröna rektangeln. Över den gröna rektangeln syns texten ”Hello” vilket är 

vad den gröna rektangeln säger till den röda när denne interagerar med den.  

  

Figur 4 Tidig prototyp för spelets dialogsystem  
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Även om rektanglarna byttes ut mot en finare grafisk stil var det fortfarande mycket problem 

med dialogsystemet. Dialogen fungerade inte rent praktiskt så som den var tänkt att fungera 

och mycket buggar och problem uppstod. Lösningen som gjordes för problemet kom i form 

av större dialogrutor som är vanligt använda i spelgenren JRPG (Japanese role-playing-

games). Programkoden för denna lösning är skapad av Miles Lombardi och Rex Furry. Figur 

5 illustrerar hur denna dialogruta såg ut. 

 

 
 

Figur 5 Den utvecklade versionen av dialogsystemet 

 

Det nya sättet dialogen framfördes på fungerade rent praktiskt mycket bättre och var mycket 

lättare att hantera för att bygga upp de dialoger som senare skulle användas i spelet än den 

idén som användes innan.  

Spelversionernas grafiska stil är även en del som utvecklats under arbetets gång. I de första 

prototyperna användes endast enklare rektanglar. Dessa användes av den anledningen att 

prototyperna endast skulle vara funktionella och hade inget behov av att vara grafiskt 

tilltalande för en spelare, dock skulle inte rektanglarna ha fungerat i längden. Ett spel kan 

visserligen bygga på en väldigt enkel grafisk stil, men genom att använda sig av mer 

passande grafik för spelet kan man öka spelarens intresse och inlevelse för spelet som Sung 

och Mayer (2012) skriver. I figur 6 visas den tidigare grafik som skapats för spelet.  
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Figur 6 Den första versionen av drottning Esther som karaktär 

 

Den grafiska stilen som visas i figur 6 var från början tänkt att användas helt och hållet i 

spelet, men ändrades sedan när det blev tillgång till ett bättre och mer grafiskt tilltalande 

material, som kom att användas i den slutgiltiga versionen av spelet. Det grafiska material 

som kom att användas för spelet är hämtat från YoYo Games hemsida där användare av 

Game Maker (YoYo Games, 1999) kan ladda upp eget material som de själva har skapat. 

Skaparen för grafiken har som användarnamn Kison på YoYo Games hemsida, men har inte 

återkopplat vid förfrågan om han velat att något annat namn ska stå med i slutet av de två 

skapade spelversionerna.    

 

4.1.3 De slutgiltiga spelen 

Under arbetet har två slutgiltiga spelversioner skapats som bygger på vardera lärandeteorin, 

behaviorism och lärandet som en social process. De båda versionerna är byggda för att vara 

så lika som möjligt varandra i både utseende och mekanik. Båda versionerna har även 

samma grundberättelse men det är sättet denna berättelse presenteras på som skiljer de två 

versionerna åt. Albert och Tullis (2008) skriver i sin bok om hur man med hjälp av data 

(metrics) kan jämföra och utvärdera olika delar, både i undersökningar, datorprogram och 

inom andra områden. Ju fler variabler som finns med i ett program desto fler delar är det 

som kan påverka en undersökning av det. Då detta arbete enbart syftar till att jämföra sättet 

information presenteras på bör andra olikheter mellan de båda versionerna undvikas, av den 

enkla anledningen att den insamlade data i slutet blir så korrekt som möjligt.  

 

Repetitiv - Koppling 

Den första skillnaden som togs upp i kapitel 3 mellan de två spelversionerna var att i det 

behavioristiska spelet skulle informationen vara repetitiv, medan i den andra som bygger på 
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lärandet som en process skulle en koppling hos spelaren förmedlas. I den behavioristiska 

versionen av spelet visar sig det repetitiva beteendet genom att den informationen som är 

viktig för spelaren upprepas av många av karaktärerna. Efter att karaktärerna har pratat 

upprepar även Esther det som de har sagt i många av fallen. I figur 7 visas ett exempel på 

detta. 

 

Figur 7 Den behavioristiska versionen av spelet - Esther upprepar det som 
precis har sagts för att hjälpa spelaren minnas. 

 

Efter att spelaren fått förklarat för sig hur denne ska styra Esther som karaktär upprepar 

Esther den informationen. Detta för att det hela ska bli mer tydligt för spelaren, samt 

uppfylla att informationen är repetitiv.  

En annan skillnad mellan de två versionerna är sättet spelets karaktärer presenteras på. I 

den behavioristiska versionen blir spelaren introducerad inför varje ny karaktär, som har 

någon form av betydelse för berättelsen, presenteras med hjälp av en informationstext. Detta 

är något som inte förekommer i den andra versionen av spelet som bygger på inlärningen 

som en social process. I den versionen av spelet presenteras karaktärerna under berättelsen 

samt dialogernas gång och spelaren får vara uppmärksam och ta del av det som sägs för att 

lära sig vilka alla är. I figur 8 visas ett exempel på hur informationsrutan i spelet ser ut för 

den behavioristiska versionen av spelet.  
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Figur 8 Den behavioristiska versionen av spelet - Presentation av karaktären 
Esther görs 

 

Feedback 

En av de stora skillnaderna mellan de två olika spelversionerna är den feedback spelaren får 

samt den rörelsefrihet spelaren har. I den behavioristiska versionen är det väldigt tydligt vart 

spelaren ska gå då det oftast bara finns en väg. I den andra versionen som bygger på lärandet 

som en social process är borgen öppen för spelaren att gå runt i och utforska själv som 

beskrivs i kapitel 3.1.1. Det är inte lika tydligt vart man som spelare ska ta vägen i denna 

version. I figur 9 visas exempel på detta där den behavioristiska versionen är den vänstra 

bilden medan den som bygger på lärandet som en social process är den högra. 

 

 

Figur 9 Skillnaden i rörelsefriheten mellan de två spelversionerna. I den 
vänstra bilden är dörrarna stängda medan i den högra är de öppna. 
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I den behavioristiska versionen är de fyra dörrarna på vardera sidan om spelaren stängda. 

Spelaren kan bara gå upp eller ner längs den korridor som figur 9 visar. Skulle spelaren 

fortsätta neråt skulle denne upptäcka att även den dörren som finns där är stängd, vilket 

leder till att det bara finns en väg kvar att gå, rakt upp. I den andra versionen som visas i den 

högra bilden i figur 9 kan spelaren både röra sig upp och ner längs korridoren, dessutom är 

även de fyra dörrarna på vardera sidan om spelaren öppna. Spelaren kan när som helst 

under spelets gång gå in i dessa rum bara för att den vill eller känner för det.   

 

Språk 

Sättet dialogen framförs på är den andra delen som skiljer de båda spelversionerna åt. I den 

behavioristiska versionen är konversationen kort och informationsfull. Den är även repetitiv 

och ger mycket feedback till spelaren vad denne bör göra. I den andra versionen är 

konversationen däremot mer utbyggd. Fler subjektiva ord och åsikter finns med här. 

Konversationen är inte repetitiv men det finns dock lite feedback i den, åtminstone i början 

för spelaren. I figur 10 visas exempel på skillnaden i dialogen mellan de två versionerna.  

 

 

Figur 10 Skillnader i dialogen mellan spelversionerna. Känsloord som ”orolig” 
har lagts till i den högra bilden (som är den sociokulturella versionen). 

 

I den vänstra bilden i figur 10, som är tagen från den behavioristiska versionen, säger 

tjänaren ”Din far har sökt dig. Han bad dig möta honom. Han väntar utanför ditt rum.” 

Meningen är väldigt kortfattad och endast det viktiga finns med. I den andra versionen säger 

tjänaren samma sak, men meningen ”Han verkade väldigt orolig” har lagts till. Denna 

mening har lagts till för att skapa en större inlevelse hos spelaren.  

 

Berättelsen 

Även om de båda versionerna delar samma grundberättelse så är även sättet denna 

presenteras på olika. I den behavioristiska versionen är berättelsen väldigt grund och det är 

bara det nödvändiga som tas upp. I den andra versionen som bygger på lärandet som en 
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social process har spelaren däremot möjlighet att få till sig en djupare berättelse. Exempel på 

detta kan man se om man väljer att prata med de olika karaktärer man möter ytterligare en 

gång. I den behavioristiska versionen upprepar sig tjänaren bara, eller ger en ren fakta 

information. I den andra spelversionen ger tjänaren något privat till spelaren. Det privata 

har inget med berättelsen i sig själv att göra och har ingen mening för att klara spelet, men 

det ger ett djup åt berättelsen som bland annat El-nasr m.fl. (2013) skriver om. I figur 11 ges 

ett exempel på detta. 

 

 

Figur 11 Jämförelse i personlighet mellan spelversionerna där tjänaren enbart 
säger fakta i den vänstra bilden, medan tar upp personlig information om sig själv i 

den sociokulturella versionen (bilden till höger). 

 

I den vänstra bilden i figur 11 som är tagen från den behavioristiska versionen upprepar 

tjänaren endast det denna sa första gången man talar med henne. Hon förklarar för spelaren 

hur denne ska styra spelaren samt interagera med karaktärerna som finns i spelet. Den 

vänstra bilden är från den version som bygger på lärandet som en social process. Här 

berättar tjänaren att hon hört att Esther är adopterad samt berättar själv att hon aldrig haft 

någon far.  

Informationen om detta har egentligen ingen större betydelse för spelaren men den finns där 

för att öka relationen mellan spelaren och spelet som El-nasr m.fl. (2013) beskriver.  

 

4.1.4 Kritik 

Att skapa två spelversioner som ska bygga på två olika läroteorier har varit svårt. Att bygga 

upp en dialog i den behavioristiska versionen som ändå ska försöka låta någorlunda naturlig 

men ändå vara väldigt informationsrik, repetitiv och avsaknad av adjektiv har varit en 

utmaning. Antagligen skulle man kunna göra den behavioristiska versionen ännu mer 

behavioristisk, dock skulle det naturliga talet försvinna från dialogen mellan karaktärerna, 

vilket i sin tur förstör spelarens upplevelse (Adams, 2012). 

Den upprepning som ska göras i den behavioristiska versionen skulle också kunna ha byggts 

ut i en större bredd om mer tid för detta hade funnits. 
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Även den andra spelversionen som bygger på lärandet som en social process skulle kunna ha 

utvecklats mer och på så sätt gjort den ännu mer åt det sociala lärandehållet. Spelaren kan 

visserligen röra sig runt som denne behagar i spelet med det finns ändå bara en ”rätt” väg att 

gå. För att komma ifrån det skulle spelaren behöva kunna klara spelet på mer än ett sätt, 

detta har dock inte funnits tid för att skapa för detta arbete.  

Den koppling som även ska göras till spelaren i dialogen har också varit svår att skapa. Den 

finns till en viss grad, men kanske inte så långt som den skulle ha behövt för att verkligen 

skapa en djupare förståelse hos spelaren. Detta är något som dock antagligen skulle kunna 

utvecklas fram med mer tid och testning. 

 

4.2 Pilottest 

Innan den aktuella undersökningen gjordes skapades ett pilottest. Ett pilottest är enligt 

NC3Rs (National Center for the Replacement, Refiniment and Reduction of Animals in 

Research, 2006) ett mindre experiment för att testa samt kunna öka den riktiga studiens 

kvalité och effektivitet. Pilottestet skapades för att kunna se om lärandet som ges via spelen 

var utvärderingsbart. Deltagarna i pilottestet bestod inte av den tänkta åldern på 15 – 16 år 

utan de varierade i ålder. Anledningen till att pilottestets urvalsgrupp kom att baseras på ett 

bekvämlighetsurval var för att på ett enkelt och lätt sätt få tillgång till deltagarna utan att 

tillstånd skulle krävas. Deacon (1999) beskriver att bekvämlighetsurval kännetecknas av att 

det är forskaren själv som bestämmer vilka som ska delta i undersökningen. Exempelvis så 

kan detta valet innebära att forskaren väljer deltagare som finns i närheten och är lätt 

tillgängliga för undersökningen.  

Deltagarna delades upp slumpmässigt efter den tänkta processen, som beskrevs i 3.1.4, som 

statistiska centralbyrån kallade för sannolikhetsurval. Därefter instruerades deltagarna om 

att spela igenom det tilldelade spelet endast en gång. De fick veta att ett par frågor skulle 

komma efter att de spelat igenom spelet en gång men de fick inte några detaljer kring vad 

frågorna gällde.  

Efter att deltagarna i pilottestet spelat igenom spelet en gång fick de svara på frågorna. I 

pilottestet gjordes dock ingen större intervju, utan den bestod till mestadels av de 

kvantitativa kunskapsfrågorna. Anledningen till detta var att undersökningen gjordes över 

internet, på grund av att det på ett snabbt och smidigt sätt kunde nå ut till flera deltagare, 

samt att det vart ont om tid då pilottestet utfördes. Då spelet skickades över internet samt att 

deltagarna fick kunskapsfrågorna efter att de spelat igenom spelet ledde det till att den enda 

intervjun som gjordes var i form av en skriftlig kommunikation när deltagarna skulle skicka 

tillbaka svaren på frågorna. 

 

4.2.1 Resultat från pilottest 

Sammanlagt var det 10 stycken deltagare i pilotundersökningen, varav hälften spelade den 

behavioristiska versionen av spelet medan den andra delen spelade den version av spelet 

som bygger på lärandet som en social process. Resultatet visade att den sociokulturella, det 

vill säga den version som bygger på lärandet som en social process, hade en större 

procentuell andel rätt svar än den behavioristiska. Kunskapstestet bestod av 10 frågor där 
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deltagaren som max kunde få 10 poäng. I figur 12, visas två staplar som visar antal rätta svar 

generellt för de deltagare som spelade den behavioristiska versionen respektive den 

sociokulturella versionen av spelet. I diagrammet till vänster i figur 12 visar resultatet, från 

det kunskapsprov som skrevs efter att deltagaren spelat den behavioristiska versionen, att 

det var 69% i korrekta svar. Den högra stolpen illustrerar resultatet efter det kunskapstest 

som gjordes efter den spelversion som bygger på lärandet som en social process. Här svarade 

hela 82% rätt.  

 

Figur 12 Resultaten från de båda kunskapstesten som gjordes efter respektive 
spelversion under pilottestet.  

 
När deltagaren hade besvarat kunskapsfrågan fick denne även besvara hur ”roligt” denne 

upplevde att spelet var. Det man kunde se efter detta var även att den sociokulturella 

versionen av spelet upplevdes lite roligare än den behavioristiska versionen. Deltagarna fick 

betygsätta spelet på en skala från 1 – 10 där 1 var tråkigast och 10 var jätteroligt. Resultatet 

blev att den behavioristiska versionens genomsnittliga värde blev 5,2 medan den 

sociokulturella hamnade på 5,6. 

 

4.2.2 Kritik av pilottest 

Pilottestet som gjordes för arbetet var en bra grund för att se att de två spelversionerna var 

utvärderingsbara, dock fanns det flera brister i pilottestet som åtgärdades i den verkliga 

undersökningen. Bland annat så gjordes inga kvalitativa intervjuer utan data samlades 

enbart in från de kvantitativa kunskapsfrågorna. På grund av detta missar man en viktig 

faktor hur spelarna spelar spelet. I den behavioristiska versionen är det mycket mer 

upprepning än i exempelvis den sociokulturella versionen av spelet. Om man inte vet hur 

spelarna spelar finns det en risk att vissa av spelarna uppskattar texten och läser igenom 

den, medan den andra gruppen försöker hoppa förbi all text.  
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Ett annat problem är sanningshalten i pilottestet. Deltagarna fick instruktioner om att de 

enbart skulle spela spelet en gång och därefter besvara frågorna, men det fanns inget som 

garanterar att deltagarna inte läste frågorna först eller spelade om spelet för att kunna göra 

bättre ifrån sig på kunskapstestet.  
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5 Undersökningen 

Som nämndes i kapitel 3.1.4 så var undersökningen enbart från början tänkt att göras på en 

urvalsgrupp bland elever i åldrarna 15 – 16. När förfrågningar skickats ut till skolor visade 

det sig att intresset, för en undersökning, var relativt svalt. Några skolor visade ett intresse 

till en början för att sedan backa ut i slutet med hänvisning till att eleverna hade en hög 

arbetsbelastning under hela maj månad, den tid då undersökningen ägde rum. Däremot fick 

jag komma till en mindre skola i Stockholm, Mikaelskolan, och göra min undersökning där.  

För undersökningens genomförande fick jag ett rum till min förfogande med tre datorer. 

Därefter hämtade jag tre elever åt gången från deras klassrum för att de skulle få spela spelet 

samt svara på frågorna. Anledningen att tre elever fick göra undersökningen åt gången var 

för att undersökningen skulle hinnas med under den utsatta tid som jag hade till mitt 

förfogande. Innan eleverna kom in i salen hade jag förberett med nummerlappar som 

eleverna fick. Beroende på om numret eleven fick var jämt eller inte så bestämde detta vilken 

av de två spelversionerna som eleven skulle spela. Fick eleven ett jämt nummer skulle denna 

spela den behavioristiska versionen av spelet, medan om eleven fick ett nummer som inte 

var jämt skulle denna spela den spelversion som bygger på lärandet som en social process. 

Anledningen till detta var för att se till att eleverna blev indelade efter den metod som valts 

att användas för detta arbete och som statistiska centralbyrån kallar för sannolikhetsurval.  

Den undersökning som gjordes på den äldre urvalsgrupp som togs med i undersökningen 

gjordes på liknande sätt som den som gjordes ute på skolan hos den yngre urvalsgruppen. 

Skillnaden var att det endast var en deltagare åt gången som var med i undersökningen. Den 

äldre urvalsgruppen bestod av ett bekvämlighetsurval med deltagare i åldern 17 – 25 år. 

Deltagarna från denna grupp nåddes via bekanta och folk som dessa kände som skulle kunna 

tänka sig att vara intresserade av att delta i denna undersökning. Det fanns många som var 

intresserade men det var inte alla som hade tid att träffas för att undersökningen skulle 

kunna genomföras.  

Vid båda undersökningarna gavs en kontrollfråga i början för att säkerställa att deltagarna 

inte kände till berättelsen om drottning Esther sedan innan. Samtliga deltagare besvarade 

nej på frågan vilket ledde till att undersökningen kunde gå vidare.  

 

5.1.1 Observation 

Under båda undersökningarna gjordes en observation av deltagarna medan de spelade. 

Under undersökningen hos den yngre urvalsgruppen skedde observationen i den lokal 

eleverna satt och spelade i detta av både praktiska skäl, att någon behövde vara i salen, samt 

för att kunna observera och se hur eleverna interagerade med spelet. Detta gällde även för 

den äldre urvalsgruppen, dock gjordes denna undersökning i en hemmiljö istället för i en 

skollokal. För att observera alla deltagare använde jag mig av fältobservation som Østbye 

m.fl. (2008) skriver om. Denna observation innebär att man befinner sig på plats för 

undersökningen. För att deltagarna skulle spela spelet i sin egen takt och inte känna sig 

stressade av att de blev observerade satt jag på en stol där jag hade överblick över hela 

rummet där undersökningen skedde. För de fältanteckningar som skrevs var det viktigt att 

följa det som Østbye m.fl. (2008) skriver om dem nämligen att de ska vara tydliga och 

innehålla så få tolkningar som möjligt. Det som var intressant att se från denna observation 
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var om deltagarna så snabbt som möjligt försökte trycka förbi texten i spelet eller om de tog 

tid och läste den. Detta var en viktig del att ta med i beräkningen utifall någon i så hög grad 

som möjligt försöker strunta och hoppa förbi texten. Om denne deltagare sedan inte skulle få 

höga poäng på kunskapstestet så skulle det inte ha att göra med texten i spelet, utan att 

personen helt enkelt struntat i att läsa.   

 

5.1.2 Kunskapstest 

Som nämnts tidigare skulle även ett kunskapstest göras efter varje spelad omgång. 

Deltagarna fick inte innan veta att det var ett kunskapsprov denne skulle göra utan fick 

enbart instruktion om att några frågor skulle ställas efter att denne spelat igenom spelet. 

Detta för att undvika att deltagaren medvetet försökte komma ihåg delar av information som 

spelet presenterade vilket skulle kunna medföra felaktig data som både Albert & Tullis 

(2008) samt Østbye m.fl. (2008) talar om. Eftersom att syftet för detta arbete ligger i en 

individs inlärning och inte en individs minnesprocess.  

Det kunskapstest som deltagaren fick besvara efter genomförd spelomgång återfinns i 

Appendix A. Kunskapstestet som deltagaren svarade på var helt anonymt och deltagaren fick 

försöka svara på frågorna så gott denne kunde. Därefter togs deltagarna ut enskilt på en kort 

liten intervju.  

För varje fråga kunde deltagaren sedan få ett poäng för varje korrekt svar. Dessa poäng 

räknades sedan ihop för att få fram ett resultat. 

 

5.1.3 Intervju 

Målet med intervjufrågorna var att försöka skapa en bild över deltagaren för att lättare 

kunna se samband med deltagarens svar på kunskapstestet samt om denne tidigare har vana 

i att spela mycket men även om deltagaren tyckte att spelet var roligt. Formen för intervjun 

var semistrukturerad och den gjordes med en deltagare åt gången. Mallen för frågorna som 

användes vid intervjun kan ses i Appendix B.  

I Appendix C och D ges en mer detaljrik tabell över de deltagare som var med i 

undersökningen. Tabellen sammanställer deltagarnas resultat efter kunskapstestet, kön, hur 

roligt de tyckte att spelet var samt vilken vana kring spel deltagaren hade. Vid graderingen av 

deltagarens spelvana ges måtten mycket, medel och lite.  

De som enbart beskrivit att de spelat mobilspel eller att de inte spelar mycket har hamnat 

under kategorin lite. Av dem som spelar men kanske inte varje dag och som inte har ett så 

brett utbud av spel som de spelar har hamnat i gruppen medel. Slutligen kommer de som 

hamnat i kategorin mycket. Dessa spelar antingen varje dag eller regelbundet samt så har de 

ett stort sortiment av olika sorters spel som de spelar.  

I tabellerna i Appendix C och D finns en slutkommentar från den intervjun som gjordes med 

samtliga deltagare där dennes helhetsbild av spelet gavs. Antingen var den positiv eller 

negativ. I vissa fall vart individen varken för eller emot spelet, det vill säga att de var väldigt 

neutrala i sin åsikt kring spelet. Dessa har blivit beskrivna som neutrala där resultatet av 

deltagarens helhet ges i tabellen.  
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5.1.4 Reflektion 

Det var betydligt färre skolor som var intresserade av att låta sina elever delta i 

undersökningen än väntat. Detta ledde till att det endast blev en klass som var med i 

undersökningen istället för fler som det var planerat från början av arbetet. Det hade varit 

intressant att se om resultatet hade skiljt sig om fler skolor deltagit i undersökningen och om 

det skiljt sig mycket mellan olika skolor. På grund av detta blev det den äldre urvalsgruppen 

lades till i undersökningen. Då den äldre urvalsgruppen bestod av ett bekvämlighetsurval var 

dessa betydligt lättare att få tag på än de från den yngre urvalsgruppen.    

 

5.2 Resultat från den yngre urvalsgruppen 

Som det nämndes tidigare var det svårare än väntat att få deltagare till undersökningen. Av 

de elever som kom från skolor och som var i den tänkta urvalsgruppen, med åldrarna 15 – 

16, var det endast 14 stycken. Då detta är hälften av det antal som var tänkt att medverka i 

undersökningen från början så gjordes även ytterligare en undersökning men som byggde på 

ett bekvämlighetsurval med en äldre urvalsgrupp.  

För både den behavioristiska samt den sociokulturella spelversionen var det 7 elever som 

spelade igenom dem och besvarade på kunskapstestet efteråt. 

 

5.2.1 Kunskapsprovet 

Precis som i pilottestet så kunde eleven få 10 maxpoäng. I figur 13 visas resultatet från de 

kunskapstest som gjordes efter båda spelversionerna hos den yngre urvalsgruppen. 

Den högra stapeln i figur 13 visar det genomsnittliga resultatet hos 7 elever (2 killar och 5 

tjejer). Gemensamt kunde de svara rätt på 64 % av frågorna. Detta skiljer sig med 5 % -

enheter från resultatet efter pilottestet som hade ett värde på 69 % antal rätt. Skillnaden 

mellan den verkliga undersökningen och pilottestet var ännu större i den sociokulturella 

versionen av spelet. Detta är något som kan ses i stapeln till höger i figur 13. 
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Figur 13 Resultatet från respektive kunskapsprov från undersökningen som 
gjordes på skolan hos den yngre urvalsgruppen 

 
Resultatet som visas i stapeln, i figur 13, är också det genomsnittliga resultat från 7 stycken 

elever (3 killar och 4 tjejer). Detta resultat på 45% rätt svar skiljer sig avsevärt från 

pilottestet där den genomsnittliga poängen för antal rätt låg på 82%.  

 

5.2.2 Intervjun 

Efter att eleven besvarat kunskapstestet togs de ut en och en för en kort intervju. Syftet med 

intervjun var främst att få en känsla för om eleven upplevde spelet roligt eller inte och om 

det var motiverande att spela. Andra aspekter togs också upp under intervjun som spelvana 

samt vad för slags spel eleven brukade spela om denne ens spelade spel. Allt för att få en 

uppfattning kring varför resultatet från kunskapstestet ser ut som det gör. 

Under intervjun som gjordes med varje elev tillfrågades även denna vilket betyg de skulle ge 

till spelet om de fick betygsätta det. Trots att resultatet visade att eleverna generellt sätt 

gillade den sociokulturella versionen mer så blev det ändå ett lägre resultat i antalet rätt. 

Betyget som eleverna gav till respektive spelversion var 4 till den behavioristiska versionen 

medan den spelversion som bygger på lärandet som en social process fick 5,3 i betyg. 

Upplevelsen av spelet illustreras i figur 13 som en linje. 

För att utveckla betyget lite mer fick eleverna fritt berätta vad de tyckte om spelet. Här vart 

åsikterna spridda från individ till individ. Det som dock var gemensamt var att spelet 

upplevdes ”gammalt, retro och old school” som en elev uttryckte sig.  

Det nästan alla elever hade gemensamt var att de alla spelade mer spel via en mobilenhet än 

exempelvis via konsol eller dator. De spelen som var det vanligaste svaret på vad för slags 

spel eleverna spelade var FIFA (EA Sports, 1993 – 2013), Minecraft (Mojang, 2009) och 

League of Legends (Riot Games, 2009) för killarna. Medan hos tjejerna var det The Sims 3 
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(Electronic Arts, 2009), Candy Crush (King, 2012) samt liknande spel via Facebook eller 

telefonen.  

 

5.3 Resultat från den äldre urvalsgruppen 

För att säkerställa att ett resultat kom fram under undersökningen gjordes även, som 

tidigare nämnts, en undersökning med ett bekvämlighetsurval. Detta urval bestod av 20 

deltagare, med ett åldersspann på 17 – 25 år, med andra ord var dessa något äldre än de i 

den tänkta urvalsgruppen. För respektive spelversion spelade 10 stycken av deltagarna.  

 

5.3.1 Kunskapsprovet 

Precis som innan så består resultatet från kunskapsprovet av det genomsnittliga värdet från 

deltagarna. I figur 14 visas det resultat från de två respektive kunskapstest som gjordes efter 

att deltagarna spelat de båda spelversionerna i den äldre urvalsgruppen.  

 

Figur 14 Resultatet från respektive kunskapsprov som gjordes i 
bekvämlighetsvalet från den äldre urvalsgruppen. 

 

Resultatet skiljer sig en hel del från den första urvalsgruppen som gjordes ute på en skola. De 

procentuella antal rätt som deltagarna hade i genomsnitt visade sig vara betydligt högre på 

båda kunskapstesten som gjordes efter spelad spelomgång.  

Som i de tidigare representationerna av diagrammen är resultatet från den behavioristiska 

versionen till vänster i figur 14. Det var 10 stycken deltagare där hälften representerades av 

män och hälften av kvinnor. Totalt hade deltagarna som spelat den behavioristiska versionen 
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av spelet 74% rätt. Detta var både högre än resultatet som kom efter pilottestet samt 

resultatet från den undersökning som gjordes på skolan.  

Resultatet som uppstod efter att deltagarna spelat igenom den sociokulturella versionen av 

spelet samt skrivit kunskapstestet hamnade på ett genomsnitt av 78% rätt. Även för denna 

version var det 10 stycken deltagare som deltog i undersökningen varav enbart 2 var kvinnor. 

Detta är något lägre än resultatet i pilottestet som låg på 82%, men betydligt högre än 

resultatet från den första urvalsgruppen som bara hade en genomsnittlig procentsats på 

45%. 

 

5.3.2 Intervjun 

Precis som i den undersökning som gjordes ute på en skola, med den yngre urvalsgruppen, 

så fördes även en intervju (Appendix B) efter att deltagarna fått spela igenom spelet och 

svarat på kunskapsfrågorna. En av frågorna under intervjun var att be deltagaren betygsätta 

spelet i hur roligt denne upplevde det. Betyget för den spelversion som bygger på 

behaviorismen fick ett betyg på 5,2 av 10, medan den spelversion som bygger på det 

sociokulturella hamnade på 5,7 av 10. Detta innebar att de deltagare som var med i den äldre 

urvalsgruppen upplevde båda spelversionerna som roligare än de i den yngre urvalsgruppen. 

Hur motiverade och hur deltagarna upplevde spelet kan ses i figur 14 som en linje. 

Även under intervjun hos den äldre urvalsgruppen fick deltagarna berätta vad de tyckte om 

spelet som de nyss spelat. Precis som i den yngre målgruppen så var åsikterna ganska 

spridda, dock så var det många som kommenterade att de ”gillade den äldre stilen” som 

spelet hade.  

Deltagarnas vana kring spel skiljde sig dock mycket från varandra och det fanns inget direkt 

spel som var mer vanligt förekommande än något annat. Deltagarna spelade med andra ord 

båda konsolspel, datorspel samt spel via mobila enheter.  

5.4 Slutsatser 

Resultatet som kom fram efter de båda undersökningarna, både den undersökning som 

gjordes med den yngre urvalsgruppen samt den undersökning som gjordes med den äldre, 

kom att skilja sig markant från varandra. Undersökningen som gjordes på skolan, med den 

yngre urvalsgruppen fick det resultat som hamnade längts bort från det resultat som kom 

fram under pilottestet medan resultatet som byggde på den äldre urvalsgruppens resultat var 

det som mest påminde om pilottestets resultat.  

Anledningen till varför resultaten från de båda urvalsgrupperna skiljer sig så mycket åt kan 

antagligen hittas i intervjuerna som hölls. En av de största skillnaderna mellan dessa två 

urvalsgrupper är bland annat ålder, men även deras spelvana, spelintresse och den 

upplevelse av rolighet deltagarna upplevde under spelets gång. Se Appendix C och Appendix 

D för tydlig tabell över resultatet för respektive urvalsgrupp. 
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5.4.1 Skillnader i ålder 

Att det finns en skillnad mellan de två urvalsgrupperna är något som syns i resultaten. Den 

yngre urvalsgruppen fick respektive 64% rätt på det kunskapsprov som gjordes efter den 

behavioristiska versionen av spelet medan enbart 45% rätt på det kunskapsprov som gjordes 

efter den sociokulturella versionen av spelet. I den äldre urvalsgruppen låg antal rätta svar 

på 74% efter den behavioristiska versionen och 78 % rätt svar efter den sociokulturella 

versionen av spelet.  

I kapitel 2.4 förklaras begreppet den proximala utvecklingszonen upp. Som Bråte (1996) 

beskriver det så har barn två olika nivåer av utveckling. Den första handlar om barnets 

befintliga kunskapsnivå kring vad den klarar av själv att göra, medan den andra är det som 

barnet behöver ta hjälp av en vuxen för att klara av. Säljö (2000) skriver i samband 

Vygotskys tankar och teorier om den proximala utvecklingszonen. 

”(..) att människor ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Vi 

har i varje situation möjlighet att ta över och ta till oss – appropiera – 

kunskaper från våra medmänniskor i samspelssituationer.” 

Säljö(2000 s.199) 

 

Då vi ständigt inhämtar ny kunskap och information skulle detta kunna vara en faktor till 

varför den äldre urvalsgruppen generellt gjort bättre ifrån sig på kunskapstestet än den 

yngre. De har med andra ord mer kunskap sedan tidigare samt större erfarenhet tack vare 

åldern. En annan infallsvinkel som delvis blir kritik mot det skapade spelet handlar om de 

två spelversioner som skapats verkligen är optimala och gynnsamma för den yngre 

urvalsgruppen i det sätt de är uppbyggda på och den feedback de ger till spelaren.  

En annan skillnad mellan de två urvalsgrupperna är respektive deltagares spelvana. Kopplat 

till detta skriver Bourgonjon (2010) hur en individs spelvana kan påverka individens 

upplevelse av spelet och därigenom även hur pass bra denne tar till sig undervisning eller lär 

sig från spelet. Även detta kan kopplas till tankar om den proximala utvecklingszonen, ju 

mer erfarenhet och kunskap en spelare har gentemot en annan desto större fördel kommer 

denne att sedan ha i spelet.    

I den yngre urvalsgruppen spelade de flesta enbart spel via mobilen. De spel som spelades 

var även det begränsat till ett väldigt fåtal spel där framförallt olika former av Facebookspel 

samt sportspel som FIFA (EA Sports, 1993 - 2013) var vanligast. Detta kan dock bero på att 

undersökningen enbart gjordes i en klass. Hade undersökningen gjorts i flera olika klasser i 

olika skolor kan resultatet ha sett annorlunda ut för denna målgrupp. I den äldre 

urvalsgruppen var variationen i vad deltagarna spelade betydligt högre. Där fanns det ett 

större intresse för konsol eller PC spel medan det var nästan ingen som nämnde att de 

spelade via sina mobiler.  

Den äldre urvalsgruppen upplevde båda spelversionerna som mer positiva och gav dem 

högre poäng än den yngre urvalsgruppen. Båda grupperna kommenterade att spelet 

upplevdes gammalt, men i den yngre så var det i samband med spelets negativa egenskaper 

medan hos den äldre urvalsgruppen var detta något hos spelets positiva egenskaper. Några 

av de beskrivningar som deltagarna jämförde spelet med var spelserier som Pokemon 
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(GameFreak, 1999), Zelda (Nintendo, 1986-1993) samt de första Final Fantasy spelen 

(Square Enix, 1987 - 2002). 

Anledningen till detta skulle exempelvis kunna ha med ålderskillnaden mellan de två 

urvalsgrupperna att göra. I den yngre urvalsgruppen består deltagarna av ett åldersspann på 

15 – 16 år. Dessa är med andra ord födda mellan åren 1997 och 1998. Redan när de var 2, 

respektive 3 år släpptes spelkonsoler som Playstation 2 (Sony, 2000) följt av Gamecube 

(Nintendo, 2002) och Xbox (Microsoft, 2002) några år senare. Detta innebär att de i den 

yngre urvalsgruppen växte upp med relativt ”nyare” spel än de som tillhör den äldre 

urvalsgruppen. De från den äldre urvalsgruppen är uppvuxna under en tidigare 

spelgeneration och kan antagligen hitta mer koppling och nostalgi till spelet Esther, vilket 

gör att det upplevs gammalt men på ett positivt sätt.  

 

5.4.2 Skillnader mellan kön 

Uppdelningen mellan kön varierade också mellan de två urvalsgrupperna. I den yngre var 

betydligt fler tjejer representerade procentuellt gentemot i den äldre urvalsgruppen. I den 

yngre var 9 av 14 tjejer, medan i den äldre åldersgruppen var det 7 av 20. En annan skillnad 

mellan könen var den genomsnittspoäng som deltagarna fick, även om skillnaden var liten. 

Bland killarna i den yngre urvalsgruppen låg genomsnittspoängen för kunskapstestet på 5,9 

poäng rätt medan bland tjejerna var den på 5,2 poäng rätt. I den äldre urvalsgruppen hade 

killarna i genomsnitt 7,6 poäng rätt medan tjejerna hade 7,5 poäng rätt.  

Att resultatet blev som det blev är intressant då spelet som skapades för undersökningen 

hade stort fokus på informationen i spelet som var den text som presenterades för spelaren. 

Detta är något som skiljer sig från bland att det Boltz (2008) talar om hur killar i skolan 

hamnar på efterkälken när det kommer till läsförståelse. Då spelet som skapats för detta 

arbete har fokus på text är detta något som skulle kunna ha påverkat resultatet, dock är det 

antagligen fler faktorer som påverkat att resultatet blivit som det blivit som bland annat 

upplevelsen av spelet.    

Motivationen samt upplevelsen spelet gav till deltagarna är något som mycket väl kan 

påverka hur bra varje individ gjorde ifrån sig på kunskapstestet. Var de intresserade av den 

informationen de fick till sig eller tyckte de att spelet enbart var tråkigt? Bourgonjon (2010) 

skriver hur flera faktorer kan påverka en individs inlärning där upplevelsen är en faktor. I sin 

undersökning visade det sig att killarna hade en generell mer positiv syn till användandet av 

spel än vad tjejer är. Detta är en tendens som även kan ses i denna undersöknings resultat. 

Bland den yngre urvalsgruppen gav 60% av killarna spelet en femma eller högre i betyg, då 

de ombads betygsätta spelet. Bland tjejerna där emot var det endast 44%. Även i den äldre 

urvalsgruppen gav killarna högre poäng till spelet än vad tjejerna gjorde. I denna 

urvalsgrupp gav 85% av killarna ett högre betyg till spelet medan bland tjejerna var det 

endast 57% som gjorde det.  
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6 Sammanfattning  

6.1 Resultatsammanfattning 

Under detta arbete har två spelversioner av ett spel skapats. Därefter har två olika 

urvalsgrupper fått spela igenom respektive spelversion för att sedan besvara frågor från ett 

skriftligt kunskapstest (se Appendix A). Det resultat som kom fram för denna undersökning 

var att den äldre urvalsgruppen hade fler antal korrekta svar gentemot den yngre. I figur 15 

illustreras resultatet för de båda urvalsgruppernas resultat av kunskapsprovet för respektive 

spelversion. Figur 15 illustrerar även uppdelningen mellan tjejer och killar i de olika 

grupperna samt hur roligt de olika grupperna tyckte att spelet var.  

I den äldre urvalsgruppen var den sociokulturella versionen av spelet mer gynnsam än den 

behavioristiska versionen medan hos den yngre urvalsgruppen var det tvärtom. Båda 

urvalsgrupperna upplevde den sociokulturella versionen som roligare än den 

behavioristiska, men den äldre urvalsgruppen tyckte generellt om spelet mer än den yngre. 

Könsfördelningen mellan de båda urvalsgrupperna samt för de olika spelversionerna 

varierade då detta inte var något som tagit hänsyn till när grupper delades in. Det ledde till 

att det vart fler kvinnliga deltagare i den yngre urvalsgruppen än den äldre.  

Förutom att det fanns skillnader mellan individerna både i fråga om kön, ålder och spelvana 

så hade de även olika uppfattningar om hur roligt och motiverande spelet var. I Appendix C 

och Appendix D hittas en genomgående tabell för respektive deltagares resultat.  

 

Figur 15 Diagram över antal procentuella rätta svar från respektive grupp, samt 
könsfördelningen för varje grupp. Den gemensamma upplevelsen hos gruppen visas 

genom det gröna strecket. 
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6.2 Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete har varit att jämföra huruvida sättet information presenteras på i 

spel kan påverka en individs inlärning. Under arbetets gång har två spelversioner av ett och 

samma spel skapats där den ena versionen bygger på samt använder sig av behavioristiska 

tankar och principer medan den andra använder sig av lärandet som en social process. 

Skinners (1968) tankar och teorier om en människas inlärning har varit grunden vid 

utformandet av den behavioristiska versionen av spelet medan i den andra spelversionen 

som bygger på lärandet som en social process har tankar och teorier från bland annat 

bråte(1996) och Obikwelu och Read (2012) används.  

Arbetet har valt att fokusera på fyra delar där repetition gentemot koppling är första följt av 

spelets feedback, språket och berättelsen. Dessa delar beskrevs mer specificerat i kapitel 

3.1.1. 

För att undersöka och få en uppskattning kring vilket av sätten information i spel 

presenteras på som är mest gynnsamt för en individs inlärning har två spelversioner skapats. 

Deltagarna har fått spela igenom ett av de två spelen för att därefter fått besvara kvantitativa 

kunskapsfrågor samt en kvalitativ intervju. Resultatet från denna undersökning visade att 

det skiljde sig mellan de två urvalsgrupper som används för undersökningen. I den första 

som var inriktad mot elever i klass 9 visade det sig att de fick fler antal rätt efter att ha spelat 

den behavioristiska versionen av spelet medan de deltagare som kom från 

bekvämlighetsurvalet hade fler antal rätt efter att ha spelat den sociokulturella versionen av 

spelet.  

 

6.3 Diskussion 

Kritik kan alltid riktas mot ett arbete och detta arbete är inget undantag. En intressant 

aspekt som tyvärr inte kunde tas med hade varit om det skiljt sig mellan olika skolor. I det 

här arbetet gjordes undersökningen enbart i en skola där eleverna hade ett snarlikt 

spelintresse. Om man hade besökt ytterligare en skola och gjort en undersökning där skulle 

man möjligtvis ha kunnat få ett annat resultat.  

En annan viktig tanke som behöver tas upp är det som Østbye m.fl. (2008) tar upp. Eftersom 

att deltagarna blev observerade medan de spelade igenom spelet är det intill omöjligt att de 

inte blir påverkade mer eller mindre. Detta är antagligen något som enligt Østbye 

m.fl.(2008) menar helt självklart påverkar resultatet. Huruvida i vilken hög grad detta 

påverkar resultatet är svårt att veta, dock är det något som måste tas med i beräkningen av 

resultatet. 

Skillnaden i frivillighet kan också tas upp som en anledning till att resultatet mellan de båda 

deltagargrupperna skiljer sig. Även om undersökningen var frivillig för alla deltagare så kan 

det ha upplevts som mer tvång hos de som deltog i undersökningen under skoltid, än de som 

tillhörde bekvämlighetsurvalet och var med när det passade dem. Att känna sig tvingad till 

att göra något kan även det påverka resultatet gentemot att göra ett mer aktivt frivilligt val.  

Lärstilar var ett begrepp som kort togs upp i början av rapporten. Precis som Graf m.fl. 

(2009) så talar även Maltén (1997) om hur skillnader individer emellan kan gynna 

inlärningen hos dessa olika mycket. Han skriver att med hjälp av tidigare kunskap, vår 
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intuition, värderingar samt logiska tankebanor lär vi oss det vi får till oss. Detta leder även i 

sin tur till att varje individ har lätt respektive svårt för att lära sig saker och ting på olika sätt. 

Vilket också kan vara en anledning till att det finns så många olika tankar kring vad som just 

är den mest gynnsamma lärandeteorin. Det kanske har en större betydelse hos individen och 

dennes mognad samt lärstil än att en viss lärandeteori är mer gynnsam för alla.  

I båda deltagargrupperna var spelvanan rätt skevt fördelad mellan varje individ (För mer 

info se Appendix C, med detaljerad tabell över deltagarna) . Vissa av spelarna hade en större 

spelvana rent generellt och spelade olika former av spel från olika genre, medan andra av 

deltagarna spelade endast spel från en viss typ av genre eller till en viss konsol, exempelvis 

enbart spel via mobilen. El-Nasr m.fl.(2013) skriver i samband med sin undersökning på 

spelet Facade (Mateas & Stern 2005) hur deltagarens spelvana kan påverka resultatet. 

Facade beskrivs som ett interaktivt narrativ, där spelaren kan interagera med spelets 

karaktärer genom ett dialogsystem som spelaren skriver in via datorns tangentbord. Som 

exempel, på hur en deltagares spelvana kan påverka resultatet, skriver El-Nast m.fl.(2013) 

om en av deltagarna som var med i undersökningen som inte brydde sig så mycket om det 

karaktärerna sa. Anledningen till detta var för att deltagaren brukade spela spel där denna 

form av information sparades i spelets log och spelaren kunde därefter få tillgång till denna 

information när som helst.    

Eftersom att deltagarna, i detta arbetes undersökning, hade stora skillnader i vad för sorts 

spel de vanligtvis spelade, samt hur mycket de spelade, är detta något som absolut kan ha 

påverkat resultatet. Både med den aspekten som El-Nasr m.fl (2013) tar upp att spelar man 

en viss typ av spel är man van att möta en viss typ av utmaning i spel, vilket gör att man kan 

se förbi eller uppleva vissa delar av spelet som mindre viktiga eller motiverande. 

Arbeten och undersökningar som kan påminna om den arbetsprocess som skapats för detta 

arbete är Rowe m.fl. (2011) undersökning på spelet Crystal Island (The IntelliMedia group, 

2009). Undersökningen gick ut på att se om man kunde använda spelet Crystal Island (The 

IntelliMedia group, 2009) för att lära barn i åldrarna 12 till 15 år om mikrobiologi. Till 

skillnad från de två spelversioner av spelet Esther, som skapats för detta arbete, så är Crystal 

Island (The IntelliMedia group, 2009) enbart ett spel, men betydligt större och fokuserat på 

det sociokulturella lärandet. I spelet får deltagarna utforska miljön samt skapa egna 

kopplingar efter erfarenheter. I Rowe m.fl.(2011) undersökning framkom det att eleverna 

hade lättare samt fler antal rätt på det kunskapstest som gjordes efter att de spelat spelet än 

innan. Rowe m.fl.(2011) jämförde visserligen inte två olika lärandeteorier gentemot varandra 

som detta arbete har fokuserat på, men det bekräftar ändå hur spel kan användas för att 

gynna en individs inlärning genom att applicera en lärandeteori.  

Något som kan funderas på i efterhand, men som inte gjordes under själva undersökningen 

var att ta tid på hur långtid varje spelare tillbringade med spelet. Detta för att se om tiden 

kan ha påverkat det resultatet som blev på kunskapstestet. Hade deltagarna större möjlighet 

att få högre poäng på kunskapstestet om de lagt ner mer tid på själva spelet än om de bara 

spelat igenom spelet snabbt? Generellt så lades mer tid på den sociokulturella versionen på 

spelet än den behavioristiska versionen, detta för att möjligheten att gå runt i borgen är 

betydligt mer begränsad i den behavioristiska versionen av spelet än den sociokulturella 

versionen. Även om detta inte var något som uppmärksammades i undersökningen 

observerades dock spelarnas spelsätt, om de försökte trycka förbi texten så snabbt som 

möjligt eller om de faktiskt tog tid och läste den. I några enstaka fall observerades det att 
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deltagarna under vissa perioder så snabbt som möjligt försökte trycka på datorns 

tangentbord för att texten så snabbt som möjligt skulle spolas förbi. En av deltagarna 

uttryckte det även som att det var något som spelet saknade, möjligheten att kunna spola 

förbi text.  

 

6.4 Framtida arbete 

Om arbetet hade tillhandahållit mer tid finns det mycket man skulle kunna ha åtgärdat och 

förbättrat. En av de första delarna är att öka skillnaden mellan de båda spelversionerna 

betydligt mer, så att den behavioristiska dras ännu mer åt sitt håll medan den andra 

versionen som bygger på lärandet som en social process dras åt andra. Detta arbete skulle 

dock vara svårt att helt och hållet lyckas med då det är väldigt svårt att skapa ett spel som är 

helt och hållet behavioristiskt samt helt och hållet sociokulturellt.  

En annan del av arbetet som skulle kunna ha gjorts om mer tid funnits är att försöka få till 

fler undersökningar ute på skolor. Några av skolorna hade svårt att ta emot en på grund av 

att de behövde längre tid på sig. Tiden som fanns till för undersökningen var helt enkelt för 

kort för en del av skolorna som inte kunde erbjuda tider fören senare under maj månad då 

undersökningen redan skulle vara slutförd. Om det däremot funnits tid och tillfälle för att 

fortsätta med detta arbete skulle troligtvis en större undersökning ha kunnat genomföras 

med fler deltagare.  

Då sammanställningen av resultaten gjordes framkom det många intressanta aspekter för ett 

fortsatt arbete. Bland annat genom att ha tankar om mognad, könskillnader och motivation i 

åtanke skulle ett mer fördjupat arbete kunna ha gjorts.  

Vid fortsatta studier och undersökningar skulle man bland annat kunna använda detta 

arbete som grund för att fortsätta att utveckla och plocka fram spel som kan lämpa sig för ett 

lärandeändamål. Arbetet skulle även kunna användas som en utgångspunkt i om olika 

lärandeteorier lämpar sig bäst på olika ålderskategorier, baserat på de resultat som kom 

fram i undersökningen. Där de i åldersgruppen 15 – 16 hade lättare att svara på frågor efter 

den behavioristiska versionen av spelet medan de i den äldre ålderskategorin hade ett 

betydligt högre antal rätt efter att ha spelat den sociokulturella versionen av spelet.  
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Appendix A -  Kunskapsfrågor. 

Nedan följer de kunskapsfrågor som används. 

 

Är du en tjej eller kille? 

 

Tjej  Kille 

                                                     

 

Besvara följande frågor så gott du kan. 

 

Vilka var följande personer? Skriv ner allt du kan komma på om dem (6p): 

 

Esther  

 

 

 

Xerxes  

 

 

 

Haman 

 

 

  

Mordokaj  

 

 

 



 II 

Bigtan  

 

 

 

Teresh  

 

 

 

Hur många provinser hade kungen (1p)? 

 

 

Mellan vilka två länder utbredde sig Persiens rike, det vill säga kungens rike (1p)? 

 

 

Vad hette staden som Esther bodde i (1p)? 

 

 

Vilket år utspelade sig berättelsen (1p)? 
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Appendix B -  Intervjufrågor. 

Nedan följer de frågor som används under intervjun 

 

Kan du beskriva vad du tyckte om spelet? 

 

 

Hur tyckte du att kunskapsprovet som du gjorde var? 

 

 

Spelar du tv, dataspel eller spel via Smartphonen på fritiden? 

 

 

Vad spelar du för spel då? 

 

 

Vad gillade du med spelet Esther? 

 

 

Vad ogillade du med spelet Esther? 

 

Om du skulle betygsätta spelet från 1 – 10 vad skulle du sätta för betyg då? 
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Appendix C -  Resultat från yngre urvalsgruppen 

Följande diagram representerar varje deltagare från den yngre urvalsgruppen följt av en 

tabell över den äldre urvalsgruppen i Appendix D. Betydelsen av de tre nivåerna hos 

deltagarnas spelvana är satt efter hur mycket de spelar samt vad för typer av spel de spelar. 

De som enbart beskrivit att de spelat mobilspel eller att de inte spelar mycket har hamnat 

under kategorin lite. Av dem som spelar men kanske inte varje dag och som inte har ett så 

brett utbud av spel som de spelar har hamnat i en medelgrupp. Slutligen kommer de som 

hamnat som mycket under kategorin spelvana. Dessa spelar regelbundet varje dag eller har 

ett brett utbud av spel som de spelar.  

 

Nummer 11  15 9 17 

Version Sociokultur Sociokultur Sociokultur Sociokultur 

Kön Kille Kille Tjej Tjej 

Kunskapstest 5 4,5 7 1 

Upplevelse 7 6 3 0 

Spelvana Mycket Medel Medel Lite 

Helhet Positiv Neutral Negativ Negativ 

 

 

    

Nummer 5 3 13 8 

Version Sociokultur Sociokultur Sociokultur Behaviorism 

Kön Kille Tjej Tjej Tjej 

Kunskapstest 3 1 10 4 

Upplevelse 8 5 8 6 

Spelvana Mycket Lite Mycket Lite 

Helhet Positiv Negativ Positiv Neutral 

 

 

    

Nummer 16 20 6 10 

Version Behaviorism Behaviorism Behaviorism Behaviorism 



 V 

Kön Tjej Tjej Tjej Tjej 

Kunskapstest 9 6,5 3,5 5 

Upplevelse 5 3 4 3 

Spelvana Medel Lite Lite Lite 

Helhet Neutral Negativ Negativ Negativ 

 

 

    

Nummer 12 18   

Kön Kille Kille   

Version Behaviorism Behaviorism   

Kunskapstest 10 7   

Upplevelse 3 4   

Spelvana Medel Lite   

Helhet Negativ Neutral   

 

 



 VI 

Appendix D -  Resultat från äldre urvalsgruppen 

 

Nummer 2 4 12 14 

Kön Kille Kille Tjej Kille 

Version Behaviorism Behaviorism Behaviorism Behaviorism 

Kunskapstest 9 8 7 7 

Upplevelse 6 6 6 3 

Spelvana Mycket Mycket Medel Medel 

Helhet Positiv Positiv Positiv Neutral 

 

 

    

Nummer 6 8 16 18 

Kön Kille Tjej Tjej Kille 

Version Behaviorism Behaviorism Behaviorism Behaviorism 

Kunskapstest 7,5 8 5,5 6 

Upplevelse 7 4 7 6 

Spelvana Mycket Lite Medel Mycket 

Helhet Positiv Negativ Neutral Positiv 

 

 

    

Nummer 10 20 1 11 

Kön Tjej Tjej Kille Tjej 

Version Behaviorism Behaviorism Sociokultur Sociokultur 

Kunskapstest 8 8 9 7,5 

Upplevelse 4 3 6 8 

Spelvana Mycket Lite Mycket Medel 

Helhet Negativ Neutral Positiv Positiv 



 VII 

Nummer 3 13 5 15 

Kön Kille Kille Kille Kille 

Version Sociokultur Sociokultur Sociokultur Sociokultur 

Kunskapstest 8,5 9 6 7 

Upplevelse 7 5 6 5 

Spelvana Mycket Mycket Mycket Medel 

Helhet Positiv Positiv Positiv Neutral 

 

 

    

Nummer 7 17 9 19 

Kön Tjej Kille Kille Kille 

Version Sociokultur Sociokultur Sociokultur Sociokultur 

Kunskapstest 9 8 8,5 5,5 

Upplevelse 7 5 5 3 

Spelvana Medel Mycket Mycket Mycket 

Helhet Positiv Positiv Positiv Negativ 

 

 


