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Sammanfattning 

Detta arbete undersöker om det fanns några grafiska preferenser hos barn i åldrarna 10-12 

år samt om tidigare teorier inom den kognitiva utvecklingsteorin även går att applicera på 

spelgrafik. Som bakgrund till undersökningen går arbetet igenom forskning kring lärospel, 

immersion samt kognitiva utvecklingsteorier. 

Som material till undersökningen skapades en 3D-miljö med en så fotorealistisk grafik som 

möjligt, utöver detta samlades miljöbilder från elva andra spel med varierad grad av realism 

in. Undersökningen utfördes med hjälp av strukturerade intervjuer i vilka respondenterna 

fick svara på vilka miljöbilder de gillade bäst och vilka de gillade minst.  

Resultatet visade att kognitiva utvecklingsteorier inte går att applicera på spelgrafik då den 

avgörande faktorn om en miljö gillades eller inte var respondentens tidigare erfarenheter 

med spel, inte graden av realism. De grafiska preferenserna påverkades också av 

respondentens tidigare erfarenheter med spel. Slutsatsen skulle kunna bevisas bättre om en 

och samma miljö med varierad realism använts.  

Nyckelord: kognition, grafiska preferenser, lärospel. 
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1 Introduktion 

Idén bakom arbetet är att det finns en tendens bland dagens lärospel att ha en grafisk 

framställning som är barnslig i sitt utförande. Under ett besök hos företaget IUS 

Information, som utvecklar lärospel för barn, berättade de att de fått förfrågningar kring 

varför de framställde sina spel så barnsligt och om det kunde försämra barnens 

inlärningsförmåga. Frågan jag ställde mig då var om spelgrafik i lärospel verkligen 

framställdes på ett så effektivt sätt som möjligt.  

Studier visar att spel kan användas som ett effektivt pedagogiskt hjälpmedel (Egenfeldt-

Nielsen, S. 2007:85) samt att spel är starkt motiverande (Becker, K. 2005). Undersökningar 

har också visat att grafik i datorspel kan bidra till en ökad immersion (Carr, D.2008:52), 

vilket i sin tur kan bidra till en högre motivation. Eftersom det under studien inte hittats 

några studier som direkt undersökt barns preferenser i spelgrafik har det varit en 

motiverande faktor för arbetet.   

Bakgrunden tar upp begrepp som immersion och teorier kring lärande och hur spel kan 

användas som ett pedagogiskt hjälpmedel. En genomgång av Mikael J. Parsons kognitiva 

utvecklingsteori har också gjorts.  

Frågorna som ställts i studien är om det finns någon gemensam grafisk preferens bland barn 

i åldrarna 10-12 år och om Mikael J. Parsons kognitiva utvecklingsteorier inom konst även 

går att applicera på datorspelgrafik. Till undersökningen skapades en 3D-miljö utifrån 

Parsons teorier. Tillsammans med bilder från andra datorspelsmiljöer med olika grafiska 

framställningar ingick prototypen i en undersökning där skolbarn fick välja vilken grafisk 

framställning de gillade bäst eller minst och besvara frågor kring valen.  

Målet med arbetet var att erhålla en uppfattning om vilka grafiska preferenser barn i 

åldrarna 10-12 har. Arbetet ska främst ses som en förstudie inom området.  Med hjälp av den 

information som tagits fram kan man utveckla framtida studier. Studier som syftar till att 

skapa lärospel som är anpassade efter barns preferenser, för att om möjligt höja 

immersionen och på det viset bidra till en högre motivation och engagemang. 
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2 Bakgrund 

 

Att använda sig av andra medium än läroboken för att försöka fånga barns uppmärksamhet 

och samtidigt förmedla kunskap är något som diskuterats långt innan datorspelens 

uppkomst. Studier på 1970-talet visade att serietidningar kunde användas som ett effektivt 

pedagogiskt hjälpmedel (Magnusson, H. 2005:25) och man har även visat på att tecknade 

filmer också kan användas som ett effektivt pedagogiskt hjälpmedel (Bahrani, 

T.  Rahmatollah, S. 2011).  I ”Children’s Preference in Picture Book Illustration” (Stewig, W, 

J. 1972) talar man om studier som visar att barnen föredrar läroböcker med bilder som tar 

upp mer än 25% av sidors utrymme. Det är påtagligt att människor ser ut att ha har en 

fascination för bilder i alla dess former.  

Det kommer således inte som en stor överraskning att även datorspel har börjat anpassas för 

att användas som ett pedagogiskt hjälpmedel. Vad är det som gör att spel kan vara ett 

effektivt pedagogiskt hjälpmedel? I ”Att skapa ljuv musik: Det pedagogiska användandet av 

datorspel” (Egenfeldt-Nielsen, S. 2007:85) nämns en studie som gjorts där studenter som 

använt sig av datorspel presterade bättre än studenter som inte fått tagit del av spel i 

samband med studier. En enkätundersökning i samband med studien visade att eleverna 

även var positivt inställda till datorspelandet. Man tyckte bland annat att datorspel 

underlättade förståelsen av litteraturen. I ”How are Games Educational? Learning Theories 

Embodied in Games” (Becker, K. 2005) diskuterar man Gagne’s nio undervisningsmoment, 

som kan ses som nödvändiga villkor för lärande, där man argumenterar för att bra spel i 

stort sett uppfyller alla kriterier för varje steg. Ett annat argument för att spel skulle vara ett 

effektivt verktyg för lärande är att de ofta är starkt motiverande (Medina, E. 2005) och Peter 

Gärdenfors skriver i Lusten att förstå (2010:50) om hur viktigt det är med motivation för att 

främja elevens lärande. Gärdenfors nämner också att ju fler sinnen som är inblandade när 

man lär sig desto bättre minns man (Gärdenfors, P. 2010:50).  

Roger Schank och Adam Neaman (Schank, R., Neaman, A. 2001:37) diskuterar också hur 

motivation kan påverka inlärning. Dels genom att det engagerar eleven, dels genom att 

motivation påverkar våra minnen samt att de inverkar på vår koncentration.  

Likt tidigare medier som använts för att engagera och fängsla unga är datorspel ett visuellt 

medium och om ett lärospel presenteras med en grafisk framställning som unga föredrar 

borde denna kunna bidra till ett bättre lärande än de motsatta. Tanken med detta arbete var 

att undersöka grafiska preferenser hos elever i årskurs 4-5. Preferenser som skulle kunna 

användas i lärospel för att höja immersionen och på det viset möjligen bidra till en högre 

motivation och engagemang.  

I spelsammanhang diskuteras ofta hur immersivt ett spel är och hur olika faktorer påverkar 

immersionen (Carr,D. 2008:52). Datorspelsgrafiken är något som kan påverka en spelares 

immersion och en genomgång av olika typer av immersion kommer därför göras.  

Eftersom att det finns en begränsad mängd forskning som behandlar områden kring 

spelgrafik och barns preferenser till den valde jag istället att titta på tidigare forskning inom 

bildberättande och kognitiv utvecklingspsykologi. Denna forskning har för det mesta 

behandlat vad barn har för preferenser när det kommer till konstverk och bilder inom en 

http://tyda.se/search/fascination?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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ram, alltså en två-dimensionell målning. Således var en av undersökningens syfte att 

fastställa om tidigare forskning även går att applicera på spel och spelgrafik.  

Detta arbete har framförallt baserats på Michael J. Parsons teorier om kognitiv utveckling 

inom bildkonst. Parsons har många likheter med andra kognitiva utvecklingsteorier men 

väljer att fokusera på människans estetiska utveckling och hur vi ser på konst, vilket passade 

bra med arbetets fokus. En genomgång av Parsons olika utvecklingsstadier har gjorts och 

kommer presenteras tillsammans med bidrag från andra forskares teorier som 

komplettering. 

2.1 Immersion 

För bästa inlärning bör man vara så mentalt och fysisk engagerad i lärandet som möjligt 

(Gärdenfors, P. 2010:50). Immersion kan beskrivas som ett mentalt tillstånd där 

användaren är så involverad i en text att hen förflyttas bort från det värdsliga rummet till 

fantasivärlden. Det involverar ofta förlorad tidsuppfattning och rumsliga observationer 

(Giddings, S., Kennedy, H.W. 2006:141). 

Immersion är inte särpräglat för just spel, men till skillnad från andra medier som till 

exempel film har spel den distinkta skillnaden att det är ett interaktivt medium. Spänning 

och spektaklet från action och skräckfilmer upplevs som en utmaning och ett hot då det låter 

spelaren ta kontroll över händelser och ökar det mentala och fysiska engagemanget genom 

att låta spelaren utnyttja och testa sig mot spelets mekanik (Giddings, S., Kennedy, H.W. 

2006:141). 

Giddings & Kennedy beskriver också hur man allt eftersom man lär sig kontrollerna till ett 

spel och dess mekanik utvecklar ett flow som kan absorbera spelaren och låter denne bortse 

från särskiljningen mellan spelet, spelets karaktärer och sig själv (Giddings, S., Kennedy, 

H.W. 2006:142).  

Diane Carr beskriver två olika typer av immersion (2008:52), perceptuell och psykologisk. 

Den perceptuella immersionen berör våra sinnen och hur många av dessa som 

monopoliseras av aktiviteten, ju fler desto högre perceptuell immersion. Den perceptuella 

immersionen kan beskrivas som en direkt upplevelse. Denna direkta upplevelse är något 

som Jay David Bolter och Richard Grusin skriver om i Remediation: Understanding New 

Media (2000:24). Under begreppet transparent immediacy handlar immersion om att 

mediet försvinner ur betraktarens eller användarens medvetande. Författaren menar att 

detta är något som eftersträvs i användandet av digital teknologi.  

Den psykologiska immersionen kan i jämförelse beskrivas som en sakta ökande mental 

involvering i ett spel allt eftersom man investerar mer och mer tid och fantasi. Den 

psykologiska immersionen påverkas framförallt av hur spelet är uppbyggt mekaniskt och är 

svår att påverka med hjälp av grafik, således är det upp till spelets designer att försöka få en 

så hög psykologisk immersion som möjligt. Motsvarigheten till psykologisk immersion kallas 

av Bolter och Grusin för hypermediacy. Där kan det synligt kollageartade användandet av 

flera medier samtidigt (som t.ex. nyhetssändningar med i bild samtidigt synlig 

programledare, korrespondent via telefonlänk, rullande textremsa etc.) likna spel där också 

flera tydligt synligt olika men ändå samverkande medier medverka till en psykologisk stark 

inlevelse. En grafiker kan mer påverka den perceptuella immersionen då den, som tidigare 

beskrivits, påverkar våra sinnen. Om ett spel har en engagerande grafik som spelaren kan 
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relatera till är det logiskt att dennes perceptuella immersion är högre än om spelet har en 

grafisk framställning som användaren inte uppskattar (Ermi, L., Mäyrä, F. (2005).  

Att motivera någon är att ge denne en drivkraft att göra något (Bizzocchi, J., Paras, B. 2005). 

Om immersion är ett medel för att fängsla någon i ett datorspel borde det kunna ses som 

motiverande då de ger spelaren en upplevelse och på så sett en drivkraft att ytterligare vilja 

ta del av denna upplevelse.  

En annan betydelsefull aspekt att nämna är att när barn fick förklara vad det var som de 

tyckte var viktigt med ett spel så var det många som valde att poängtera att det audio-

visuella var till en stor del avgörande om de skulle vilja spela ett spel eller inte. Den 

perceptuella immersionen kan alltså anses vara viktig hos unga (Ermi, L., Mäyrä, F. 2005).  

2.1.1 Negativa sidor med immersion 

Det finns dock forskning som visar att immersion i utbildningssammanhang inte 

nödvändigtvis behöver vara något positivt. Därför kan det vara värt att nämna studier som 

visar på problematik som utbildningsspel fortfarande har att lösa. Det finns bland annat 

studier som visar på att spelare som var högt engagerade i spel inte tar till sig informationen 

som tillhandahålls därför att de blev distraherade av spelvärlden i sig. (Benvenuti, L., 

Hennipman, E., Oppelaar, R.G.E., Van der Veer, C.G., Cruijsberg, B, Bakker, G. 2010)  

Dessa problem borde kunna lösas med bättre speldesign, och inte genom att minska 

immersionen, som är själva anledningen till att folk vill spela spel från första början. Studier 

har också visat att om man fick eleven att sluta spela och skriva ner saker på papper så 

höjdes inlärningsförmågan hos eleven (Benvenuti, L. m.fl. 2010). Problemlösningar som 

dessa borde gå att integrera i framtida lärospel.   

2.2 Parsons kognitiva utvecklingsteori 

Med hjälp av empirisk data har kognitiva utvecklings-teoretiker kommit fram till att vår 

utveckling sker i olika steg (DeSantis, K., Housen, A. 2007) där vi för varje steg tar till oss 

nya kunskaper som är essentiella för att komma vidare till nästa steg (Parsons, J. 1987:10). 

En vuxen människas förståelse för kunskap, konst och etik kräver kunskap som vi inte föds 

med, utan som vi måste lära oss successivt genom livet (Parsons, J. 1987:10). Parsons har 

utvecklat en stadie-teori som behandlar vår estetiska utveckling och hur vi ser på konst. Den 

har mycket gemensamt med andra stadie-teorier bland annat Jean Piagets (Piaget, J. 2006) 

teorier om hur vårt logiska tänkande utvecklas med åren. Piaget väljer dock att fokusera på 

mer generell utveckling medan Parsons fokus ligger på människans estetiska utveckling.  

Parsons beskriver i sin teori fem stadier, eller nivåer. Detta arbete kommer fokusera på 

elever runt åldrarna 10-12 år som enligt Parsons teorier befinner sig i stadie två, men en 

snabb genomgång av stadie ett och varför valet av en begränsning till barn i stadietvå-åldern 

kommer här att göras. 

Första stadiet befinner man sig i regel i när man är mellan 1 och 7 år gammal och här är de 

dominerande estetiska faktorerna färg och subjekt. Parsons skriver att alla studier som gjorts 

på unga barn visar att vi vill ha enkla färger, och att olika variationer i färger inte är något 

som uppskattas utan snarare förvirrar (Parsons, M. 1987:29). Man vill se saker man kan 

relatera till, har man en teddybjörn gillar man en tavla som innehåller teddybjörnar, för de 

ger associationer till något positivt. Man har svårt att förstå varför någon annan inte skulle 
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gilla en tavla man tycker om (Parsons, M. 1987:22). Detta ligger i linje med Piagets 

utvecklingsstadier där det första stadiet domineras av en egocentrism och oförmåga att se 

saker ur någon annans perspektiv (Piaget, J. 2006:23). Ellen Winner beskriver liknande 

resultat i undersökningar där barn föredrar tavlor med avbildningar av saker som de själva 

tycker om och att de avvisar konst som inte innehåller subjekt de tyckte var intressanta 

(Winner, E. 1982:140).  

Stadie två i Parsons utvecklingsteori domineras av representation och realism. (Parsons, M. 

1987:22). Abstrakta tavlor ses som meningslösa och man vill först och främst förstå vad det 

är som avbildas. Vi börjar förstå det svåra i att avbilda en tavla realistisk (Parsons, M. 1987: 

88) och därför uppskattar vi när det görs bra. Man tycker att abstrakta tavlor är en enkel 

utväg och man uppskattar inte allt “slarv” och enkla “misstag” (Parsons, M. 1987:91). Ju mer 

komplex och realistisk en tavla är desto mer beundrar vi den (Parsons, M. 1987:89).  Stadie 

två börjar runt sju års ålder och vid runt 10 är de flesta barn i stadie två (Parsons, M. 

1987:39). Winner beskriver vårt höjda behov av realism vid denna ålder som en återspegling 

av en ökad literalism och konventionalism i grundskolan (Winner, E. 1982:141). Man ser 

tavlor likt fotografier, som avbildande, och man bryr sig mindre om vad för slags tekniker 

som används, man lägger endast märke till mediet om något är ”dåligt” utfört. Man vill att 

vackra saker skall avbildas, som en sjö med ett vackert landskap eller en vacker kvinna 

sittande på en parkbänk (Parsons, M. 1987:41). Parsons tar sig tid att definiera vad som kan 

anses vara vackert, och i korthet så tycker människor inom stadie två att tavlan är vacker om 

den avblidar vackra saker. Vackra saker kan vara djur som ser hälsosamma ut, båtar som ser 

sjöduglig ut eller kvinnor som ser vacker ut. Det finns oändligt med variationer kring vad 

som avser en vacker kvinna men i korthet kan man väl säga att hon ska se hälsosam ut och 

ha vackra former och kurvor (Parsons, M. 1987:41).  

 A painting is beautiful, then, if it is good of its kind. Other examples 

commonly given by elementary school children include imposing soldiers, 

appealing children, playful dogs, colorful flowers, rich landscapes. […..]There 

seems no point in asking why such subjects are good in paintings. The logic is: 

If we like to look at such things in nature, why should we not like to look at 

them in paintings?  

Michael J. Parsons, 1987, s.41 

Ju mer vi börjar tycka att vackert är viktigt börjar vi också störa oss allt mer på saker som 

kan anses vara fula. Fult är det som inte kan leva upp till normen för vad som är vackert, och 

vi stör oss lika mycket på det när det kommer till tavlor som i verkligheten (Parsons, M. 

1987:41). Detta gäller inte bara fulhet, utan även det plågsamma och oroande. I andra stadiet 

kan man ha förståelse om någon målar en tavla ickerealistiskt, en del vill inte döma en tavla 

bara för att de inte förstår den, utan tycker den är okej om det ”bara var en sketch” eller om 

man använde sig av orealistiska färger ”för att det var kul”. Även om man fortfarande 

föredrar realistiska tavlor så har man inget emot dessa undantag (Parsons, M. 1987:52). I 

steg två föredrar barn fotografier framför tavlor av samma subjekt (Winner, E. 1982:141).  

Om man inom stadie ett associerar färger med skönhet så associerar man inom stadie två 

istället färg med känslor. Ljusa färger är glada och mörka färger är ledsna (Parsons, M. 

1987:63) 
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Utgår vi ifrån Parsons teorier borde alltså spel som är ämnade för barn i grundskolan från 

ungefär 8 år och uppåt framställas realistiskt, och gestalta en vacker miljö.  

På grund av första stadiets fokus kring subjekt väljs en avgränsning till barn i stadie två där 

subjekt inte har samma tyngd som för barn i stadie ett. Mina färdigheter inom 

datorspelsutveckling ligger inom området miljöskapande, och eftersom detta arbete ämnar 

undersöka grafiska preferenser kan det inom i stadie två fokuseras mer på helheten och den 

grafiska stilen snarare än subjekt, som i stadie ett förmodligen hade tagit för mycket fokus. 

Varför valet görs att inte ha med senare stadier i undersökningen är av rent praktiska skäl då 

detta var en tidsbegränsad undersökning och om fler målgrupper skulle inkluderats hade fler 

mätningar behövt göras.  

 

2.3 Realism enligt Parsons  

Som visat i Parsons teorier föredrar barn i stadie två en realistisk framställning, och enligt 

Winner föredrar barnet till och med fotografier av subjekt över realistiskt avbildade tavlor 

(Winner, E. 1982:141).  

Men vad menas egentligen med realism? Parsons beskriver två olika typer av realism, den 

schematiska realismen och fotorealismen (Parsons, M. 1987:47). Schematisk realism betyder 

att man utgår ifrån vad vi vet om ett subjekt och att detta inkluderar de viktigaste delarna, 

ett ansikte borde till exempel innehålla två ögon och en mun som är placerade i en 

någorlunda korrekt relation till varandra för att kunna identifieras som ett ansikte. (Parsons, 

M. 1987:49). Vi lär oss i tidigt ålder att förstå bilder schematiskt, och det är först vid en 

senare ålder vi förstår fotorealism, som kan ses som en specialiserad typ av schematisk 

realism där en visuellt korrekt framställning är det viktigaste (Parsons, M. 1987:50). Om vi i 

tidig ålder kunde uppskatta schematisk realism så är man i andra stadiet mer angelägen att 

förkasta konstverk av denna typ då de avviker för mycket från fotorealism. Fotorealism kan 

ses som en så naturlig avbildning av verkligheten som möjligt.  

 

2.3.1 Realism i datorspel  

När man diskuterar realism i datorspel är av betydelse att definiera vad man menar. Inga 

spel som finns ute på dagens marknad kan egentligen kalla sig för fotorealistiska (Masuch, 

M., Röver, N. 2005). Det finns inte tillräcklig med uträkningskraft i dagens datorer för att 

klara av helt fotorealistisk grafik. I filmindustrin har man kommit en lång väg till 

fotorealism, där varje bilduppdatering i en film kan ta upp till flera timmar att räkna ut. I 

spel måste allt ske i realtid och en stor del av utmaningen med att skapa spelgrafik är att 

använda sig av tekniker som lurar användaren till att tro att det är fotorealism. Masuch och 

Rövers text är från 2005 och även fast dagens utveckling inom spelutveckling går lavinartat 

framåt stämmer deras tankar  fortfarande bra överrens med hur det ser ut, även fast linjerna 

mellan film och spel sakta börjas suddas ut. Fotorealismens mål är att koppla bort sig från 

referenser till sig själv och andra medier för att få en så hög immediacy (immersion) som 

möjligt. (Bolter, J.D, Grusin, R. 2000:115). I ett fotografi blir kameran en förlängning av en 

själv och ens ögon, en direkt immediacy, det finns inga fel eller artefakter som bryter 

illusionen av att det skulle vara en verklighet, även om det är svartvit fotografi så är 

ytdetaljer och ljussättning tillräckligt detaljerad för att vi ska uppfatta det som verklighet 
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(Bolter, J.D, Grusin, R. 2000:126). En stor utmaning för spel är att inte bryta illusionen av 

realism med inkonsekvent grafik. Det är också viktigt att definiera skillnaden mellan 

fotorealism och realism i till exempel mekanik och naturlagar. Få spel är realistiska i sin 

mekanik och när man syftar på realism i spel syftar man vanligtvis på realism i utseende. 

Drakar finns inte i verkligheten men de kan fortfarande framställas realistiskt med hjälp av 

hög detaljrikedom och realistiska ytstrukturer.  

Hur barn inom stadie två-åldern ställer sig till varierande grader av realism i spelmiljöer är 

en av de företeelser som denna studie syftar till att undersöka 

2.4 Problematik kring Parsons teorier  

Parsons teori är inte helt problemfri då han utgår ifrån studier han gjort på barn som 

betraktar tavlor. Barn som är så pass gamla att de kan svara på frågor om vad de tycker om 

är kanske redan påverkade på olika sätt om vad de ska tycka, via föräldrar och kamrater. En 

sak som påverkar den här undersökningen är att barn i tidig ålder diskuterar spel och 

spelande. Redan förskolebarn talar med varandra om de spel de har hemma eller ser reklam 

för på tv. Barn i tioårsåldern har förmodligen en varierande grad av datorspelskompetens 

(gaming literacy), som Ulrika Bennerstedt skriver om i ”Att lära sig abc i datorspelande: 

Utveckling genom anpassning” (2007:52). Ett sätt att minska påverkan från detta kan i den 

här studien vara att barnen ska tycka till om bilderna, även om de också tillfrågas om vilken 

spelmiljö de skulle vilja spela med utgångspunkt i just bilderna. 
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3 Problemformulering  

Som tidigare nämnts kan spel användas som ett effektivt pedagogiskt verktyg då det både 

engagerar och ger användaren en kontext som kanske inte annars varit möjligt. Ju mer 

fängslande ett spel är desto mer motiverade och fokuserade blir eleverna. För att få ett så 

effektivt lärospel som möjligt bör man alltså ha ett så immersivt spel som möjligt. 

Immersion kan beskrivas som ett stadium där spelaren är totalt absorberad och fokuserad i 

spelet. Det är många olika faktorer som spelar in på immersionen i ett spel, en av dessa är 

grafiken. Om ett spel har “bättre” grafik blir immersionen högre. Vad tycker egentligen barn 

om för grafisk framställning? Det finns få studier som tar upp ämnet och de studier som så 

gör det nämner oftast bara att grafiken skall vara “bra” eller ”immersiv”. Samtidigt bör man 

inte glömma att barn i denna ålder redan är influerade av många olika medier. I en tidsålder 

där internet är en del av kulturen blir människan i tidig ålder påverkad av många olika typer 

av visuella framställningar och barn är också mer eller mindre exponerade för spelgrafik. I 

”Att lära sig abc i datorspelande: Utveckling genom anpassning skriver Bennerstedt 

(2007:52) hur man utifrån erfarenhet lär sig tolka spelvärlden och hur den är uppbyggd. 

Spelaren lär sig att tolka saker utifrån spelets semiotiska språk, och en erfaren spelare 

kommer att se annorlunda på en miljöbild än någon med mindre erfarenhet av spel.  

 

– Frågeställningen i detta arbete blir med anledning härav: 

 I vilken mån kan undersökningen urskilja vad barn i åldrarna 10-12 har för grafiska 

preferenser när det kommer till spel? 

 Kan studien visa om tidigare observationer gjorda inom den kognitiva 

utvecklingsteorin stämmer in även på spelgrafik? 

Avgränsingen till den specifika åldern görs dels med grund i Parsons utvecklingsstadier 

(Parsons, M. 1987) där det första stadiet domineras av barnets fokusering på färg och 

subjekt. Då mina främsta kunskaper ligger inom miljöskapande och ljussättning väljs därför 

en avgränsning anpassad till en åldersgrupp som inte har lika stort fokus på subjekt. Således 

läggs mer fokus på de olika grafiska framställningar, och inte subjekt i spelvärlden, dessutom 

är tidsbegränsningar för arbetet en bidragande faktor.  

3.1 Metodbeskrivning 

Arbetet kan ses som en förstudie till eventuella fortsatta undersökningar inom ämnet 

lärande och datorspelsgrafik. Om tendenser kring barns preferenser till bland annat grad av 

realism synliggörs kan eventuella fortsatta studier utarbetas för att mäta om påståendet att 

högre immersion faktiskt bidrar till bättre inlärning. 

 

3.1.1 Material till undersökningen och frågor om datorspelskompetens 

Enligt Parsons teori är graden av realism viktigaste för barn i stadie två. För undersökningen 

skapades därför en 3D-miljö som var tänkt att representera en nivå i ett spel, med en så 

realistisk framställning som möjligt. Skapandet av miljön utgick även ifrån tidigare 
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undersökningar som gjorts om barns preferenser kring ljus och färg inom den specifika 

målgruppen.  

Till undersökningen samlades även miljöbilder från andra datorspel med olika grafisk 

framställning in och användas i undersökningen.  

Miljöer vars motiv skiljer sig ifrån varandra användes medvetet för att man skulle kunna få 

en eventuell rangordning som visar vilka stilar som uppskattas av barnen och om de 

(barnen), likt Parsons teorier utgår främst ifrån en realistisk framställning, eller om de 

kanske väljer utifrån andra anledningar, som till exempel motiv.  

Bennerstedt (2007:51) refererar i ”Att lära sig abc i datorspelande: Utveckling genom 

anpassning” till Gee (2003) som beskriver datorspel som en semiotisk domän. En semiotisk 

domän kan ses som en praktik där en eller flera modaliteter (t.ex språk, text och grafer) 

används för att kommunicera innebörd och mening. Utifrån tidigare erfarenheter med spel 

kopplar man olika visuella element till spelmoment och mekanik i något som Ulrika 

Bennerstedt (2007:52) kallar datorspelskompetens (gaming literacy). Erhållen 

datorspelskompetens kan ses som en förmåga att tolka den semiotiska domänen datorspel. 

En spelare som är familjär med spel tolkar således en miljö i ett spel annorlunda från någon 

med mindre erfarenhet. Det var logiskt att anta att elever med olika erfarenheter från 

spelmediet skulle medverka i studien och således finns det en möjlighet till avvikande 

resultat.  

Utöver detta så har dagens barn en annan exponering för datorspel och tv-serier än vad man 

hade på 1980-talet, när Parsons gjorde sina undersökningar om grafiska preferenser, och det 

faktum att spel är ett annat medium än ett konstverk gör att påverkan från yttre influenser 

och tidigare erfarenheter också kan påverka resultatet.  

Vi är alla formade inom sociala och kulturella kontexter. Hur man växt upp med normer om 

hur man ska vara kan också påverka när man får möjlighet att tycka till själv (Carr, D. 

2oo8:162). 

I studien tillfrågades barnen vilken grafisk framställning de själva gillade bäst bland de 

bilder som var med i undersökningen och intervjuaren vara tydlig med att det är just detta 

som efterfrågas. Om eleven valde en grafisk stil för att den påminner om ett annat spel de 

uppskattade frågades de om det finns någon annan bild av de valbara som de möjligen tyckte 

var bättre rent utseendemässigt?   

 

3.1.2 Avgränsningar 

Eftersom fokus på arbetet låg i att undersöka grafiska preferenser i en 3D-miljö gjordes 

avgränsningar för att minska influenser än de rent grafiska. Undersökningen gjordes på barn 

i åldrarna 10-12 år och för att motverka tidigare nämnda problematik kring hur tidigare 

exponering och game literacy kan påverka spelare olika begränsades spelmiljöerna till bilder 

som inte hade något synligt användargränssnitt (se Figur 1 & Figur 2) eller objekt i 

spelmiljön som kan dra associationer till en viss spelmekanik eller genre. Detta för att 

försöka lägga så stort fokus som möjligt på att spelaren valde en miljö utifrån sina grafiska 

preferenser.  
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Figur 1 Ett exempel på en miljöbild ur spelet Dishonored (Bethesda Softworks. 
2012). Utan synligt användargränssnitt eller spelelement gör att bilden passar till 

arbetets undersökning. 

 

Figur 2 Ett exempel på en miljöbild ur spelet Total War: Rome II (Sega. 2013). 
Synligt användargränssnitt samt element i form av stora karaktärer som 

representerar arméer, vilket kan dra spelarens associationer till tidigare spel de gillar 
gör bilden olämplig.  

 

3.1.3 Undersökningsmetod 

Østbye m.fl. (2003:64) beskriver kvantitativa analyser som en passande metod när man vill 

studera förhållanden som kan mätas och räknas. Detta passade undersökningen bra, då ett  

kvantifierbart underlag eftersträvades kring vilken grafisk framställning som är populärast. 

Samtidigt som nackdelen med denna metod blir att man endast studerar frågan ytligt utan 

att gå på djupet (Østbye m.fl. 2003:64) betyder det inte att man helt måste utesluta 

kvalitativa egenskaper (Østbye m.fl. 2003:214), det går fortfarande att använda sig av 

kompletterande kvalitativa frågor. 

De kvalitativa inslagen var i form av korta strukturerade intervjuer som Østbye m.fl. 

beskriver är bra att använda om man vill strukturera upp och använda sig av tabeller (Østbye 
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m.fl. 2003:103), vilket passade arbetet bra då det blev enklare att se eventuella samband och 

eftersom att frågorna kunde ställas efter ett schema (Østbye m.fl. 2003:103) kunde man 

hålla intervjuerna korta men effektiva och på så vis hinna med så många respondenter som 

möjligt, vilket ökade generaliserbarheten. En annan fördel med att ha skilda intervjuer är att 

det blir en bättre kontrollerad miljö där risken för att bli påverkad av andra elever minskar. 

Tanken var även att testet skulle göras på en dator för att simulera en spelmiljö så bra som 

möjligt, och detta hade inte varit möjligt om till exempel enkäter hade delats ut i ett 

klassrum.  

Undersökningen utformades så att respondenten, sittande framför en datorskärm, 

exponerades för ett antal miljöbilder från olika datorspel med varierande grafiska 

framställningar. En av dessa var framtagen specifikt utifrån Parsons teorier och tidigare 

undersökningar. Respondenten fick sedan välja vilken av bilderna hen föredrog utifrån 

scenariot att de skulle välja ett spel de vill spela. De fick även svara på frågor kring vilken 

bild de gillade mest utifrån utseendet utan någon koppling till spel, samt frågor kring vad för 

typ av spel de spelade hemma och hur mycket de spelade.  

3.1.4 Urval 

Urvalet gjordes baserat på Parsons teorier om ålder-stadieutveckling där stadie två är elever 

mellan 8 och 12 år. Då gränsen mellan stadie ett och två är flytande runt 7-8 års begränsades 

åldern ytterligare till 10-12 åringar för att minska risken att de fortfarande var kvar i stadie 

ett. Det blev således vad Østbye m.fl. kallar ett klusterurval, då urvalet först begränsades till 

klasser med 10-12 åringar och för urvalsgrupperna sedan ytterligare begränsadessedan till 

specifika klasser. Generalisering av slutsatser till population blev osäkrare, samtidigt som 

den för den specifika gruppen blev noggrannare (Østbye m.fl., 2003:247), vilket lämpade sig 

bra, eftersom det är information om den specifika gruppen som eftersöktes. Något som var 

intressant att försöka utröna i studien var om preferenserna ändras med avseende på om 

barnen verkar spela mer eller mindre, eller om de ändras beroende på genus. 

3.1.5 Etik 

Deltagande i undersökningen var frivilligt, vilket är i linje med de krav som Østbye m.fl. 

(2003:126) nämner. Andra problem som Østbye m.fl. nämner är hanteringen av 

personuppgifter (2003:126) och de lagar som verkar runt dessa. Dessa problem undveks då 

deltagarna endast behövde uppge sin ålder och kön, som användes för att jämföra skillnader 

mellan kön och åldersgrupper.  

Eftersom deltagargruppen var minderårig var det viktigt att inte exponerar dem för material 

som endast är avsett för vuxna. Undersökningen gällde grafiska stilar för miljöer som inte i 

sig gestaltar något våld eller bygger på att vara otäcka eller skrämmande. Därtill fick den 

ansvariga läraren ta del av materialet innan undersökningen för att fastställa att så faktiskt 

var fallet. 
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4 Projektbeskrivning 

Syftet med detta arbete var att undersöka barns grafiska preferenser i spel. Målet var att 

testa om de fanns någon grafisk framställningsstil som verkades föredras generellt över de 

andra samt att undersöka om tidigare studier inom den kognitiva utvecklingspsykologin 

kring konst även gick att applicera på spel.  

Med utgång i Parsons teorier om att barn i åldrarna 10-12 år föredrar realism över stiliserade 

målningar (Parsons, 1987) skapades en 3D-miljö med en realistisk grafisk framställning. En 

äldre gatumiljö i en mindre stad. Utöver detta samlades även bilder, med liknande miljöer, 

från spel med varierande grafiska framställningar in. Dessa bilder samlades in gentemot en 

skala, där den skapade miljön var den mest realistiska, och där de insamlade bilderna 

rangordnades efter sin grad av realism neråt på en skala där den minst realistiska bilden var 

först i skalan. Anledningen till användandet av en skala var för att det underlättade 

insamlingen samt höjde validiteten i utvärderingen. Grundtanken med förfarandet var att 

det skulle bli tydligt mot vilket håll barnens preferenser låg. Skulle barnen uppskatta 

framställningen av realism i utförande över de andra bilderna?  

Valet att använda spelmotorn Unreal Engine 3 (Epic Games, 2014) baserades på ett par olika 

anledningar. Dels för att det var en av de mest komplexa spelmotorerna när det kommer till 

funktioner för att skapa realistisk grafik, däribland funktioner som HDRR, per-pixel 

ljussättning och dynamiska skuggor (epicgames.com), men även för att motorn kom med en 

redigerare kallad Unreal Development Kit som har en inbyggd och mångfunktionell 

material-redigerare för avancerad texturering. Utöver detta kom redigeraren med redan 

färdiga och texturerade modeller som gick att använda. Detta underlättade då 

tidsbegränsningar gjorde det svårt att hinna skapa alla objekt som behövdes i miljön. Dessa 

modeller var till exempel lämpade att använda i bakgrunden och som utfyllnad för att berika 

miljön.  

Användandet av Unreal Engine 3 baserades även på spels nuvarande begränsningar kring 

just realism. Ingen nuvarande spelmotor kan, som tidigare nämnts, avbilda en total 

fotorealism. Det finns 3D-bilddatorprogram som kan generera bilder som är näst intill 

fotorealistiska men dessa bilder kan ta flera dagar för nuvarande datorer att räkna ut och 

eftersom ett spel måste beräknas i realtid finns det ännu ingen möjlighet att applicera de 

tekniker som används i de avancerade bilddatorprogrammen på spelmotorer. Det hade varit 

möjligt att skapa en fotorealistisk miljö för projektet i ett sådant program, men för att 

förankra undersökningen ytterligare i spel valdes istället att skapa en så fotorealistisk miljö 

som möjligt utifrån de förutsättningar dagens spelmotorer erbjuder. 

4.1 Arbetsprocess 

En genomgång av begrepp som används inom 3D-modellering kommer först göras och 

därefter kommer en beskrivning av arbetsprocessen kring miljöns skapande.  

Inom 3D-grafik talar man om hur 3D-modeller består av polygoner, vertiser och edges. En 

vertis är en punk som befinner sig i en tredimensionell rymd. Kanten mellan två vertiser 

kallas för en edge. Tre vertiser bildar tillsammans med kanterna en face, eller polygon.   
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En vanlig arbetsmetod för att skapa 3d-modeller är att använda sig av ett 3D-

redigeringsprogram där man arbetar med högpolymodeller, ett uttryck direkt översatt från 

engelskans highpoly model. En högpolymodell består av ett högt antal polygoner och går 

vanligtvis inte att använda i spel på grund av den arbetskraft som då krävs av datorn. För att 

ta vara på detaljer från högpolygonmodellen kan man med hjälp av texturer projicera dessa 

detaljer på en modell med ett lägre polygonantal, som är mer anpassad för real-

tidsanimering. 

 

 

Figur 3 Privat bild (2014). Från vänster till höger ser vi först en 
högpolygonmodell med flera hundratusen polygoner, i mitten ser vi en modell bättre 

anpassad för spel och till höger ser vi samma modell med detaljer från 
högpolygonmodellen projicerade med hjälp av texturer.  

 

För att skapa miljön i detta arbete användes ursprungligen så kallade platshållare i 

spelmotorn som senare ersattes med färdiga modeller. Detta för att underlätta skapandet av 

miljön och för att så tidigt som möjligt få en helhetsbild över hur miljön skulle komma att se 

ut. Dessa platshållare kan senare bytas ut mot den färdiga modellen utan att man för hand 

behöver placera ut den i miljön igen. Ett förfarande som gör arbete mindre tidskrävande  

Alla modeller är skapade med modelleringsprogrammen Maya (Autodesk, 2013) och Zbrush 

(Pixologic, 2013). Dessa två program erbjuder många verktyg för att skapa realistisk grafik. 

Maya använder man oftast för att lägga grunden för modeller som man senare bygger vidare 

på i Zbrush där man bygger på med detaljer. Dessa detaljer, som nämnts tidigare, överförs 

sedan till en lågpolygonmodell med hjälp av texturer.  
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Figur 4 Privat bild (2014). En itterationsbild där vi ser att miljön först byggs 
upp med primitiva delar för att senare bli mer och mer komplicerad (innehåller mer 

information). 

4.2 Texturering 

För att få så realistiska texturer som möjligt har som nämnts Unreal Engines 

materialredigerare använts. Denna ger användaren möjlighet att blanda olika texturer inne i 

spelmotorns redigerare med en teknik som kallas vertex painting. Vertex Painting, eller 

vertismålning använder varje individuell 3D-modells vertiser vilka lagrar information kring 

vilken textur som skall visas, men också vilken som skall döljas. På det viset kan man med 

relativt enkla texturer få unika utseenden på sina objekt utan att man behöver göra 

individuella texturer för varje objekt. För att öka realismen ytterligare kan man använda sig 

av texturer som inte är synliga, men som avgör vilka områden på en modell som ska skyddas 

från att målas över av en annan textur än bastexturen. Har man en tegelvägg med djupa   
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skåror kan man använda sig av en sådan typ av textur för att på så vis exempelvis låta de 

delar av modellen som är mer exponerade för väder och vind till synes ha förlorat färg innan 

de mer skyddade delarna, vilket höjer realismen.  

 

Figur 5 Privat bild (2014). I denna bild ser vi tre texturer som är kombinerade i 
ett nätverk i motorns material-redigerare.   

En i sammanhanget viktig problematik Bolter och Grusin (2000:119) skriver om är att ju 

mer realistiskt ett spels grafik är desto större chans är det att illusionen av verklighet bryts 

när objekt i samma miljö inte uppnår samma grad av realism som resten av spelet (mediet). 

Till exempel så är datorgrafik bra för att skapa perfekta material som plast och metaller 

medan det är svårare att framställa samma realism i till exempel visualisering av tyg och 

skinn (Bolter och Grusin, 2000:119). Därför var det viktigt att försöka hålla alla material i 

miljön på samma nivå av realism för att inte bryta illusionen och på det viset samtidigt 

behålla en hög grad av realism.  

För att undvika artefakter som ytterligare kan bryta illusionen av realism användes en hög 

upplösning på texturerna. Detta för att minska risken för att individuella pixlar skulle synas.  

Med hjälp av Quixels nDo2 (2014) konverterades detaljer från fototexturer till normal maps, 

som sedan används för att förändra ytstrukturen på ett objekt likt texturer projicerade från 

en högpolygonmodell. Detta kunde med fördel användas på modeller av till exempel väggar 

där unika former och liknande detaljer inte är lika nödvändiga och där man inte har något 

behov av att utarbeta modellen mer i Zbrush, vilket sparar tid till annat arbete. 
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Figur 6 Privat bild (2014). I denna bild illustreras resultatet av vertismålningen 
i spelmotorn. Till vänster en fönsterlucka där färgen slitits extra mycket på mer 

exponerade ställen. Till höger ser vi en vägg där blandningen mellan cement och 
tegelsten ger ett unikt resultat som kan varieras mellan varje enskild vägg.  

 

4.3 Bilder 

Utöver miljön som skapades samlades även bilder från andra spel in. Spel valdes utifrån sin 

grafiska framställning samt vilken miljö spelet väljer att avbilda. Detta för att minska antalet 

yttre influenser och för att öka fokus på den grafiska framställningen. Dock var det svårare 

än det från början antogs att samla in bilder från ungefär samma typ av miljö.  

Bilder samlades in utifrån en skala där den för projektet skapade miljöprototypen var tänkt 

att vara den mest realistiska och därifrån gå ner till den minst realistiska bilden. Detta för att 

försöka få ett så tydligt resultat som möjligt och för att underlätta upptäckten av ett 

eventuellt mönster. Vad som kan anses vara realistiskt är relativt och kan variera, men detta 

arbete har utgått ifrån att en miljö som presenteras i ett 2D-format, alltså som en 

linjeteckning eller målning, är mindre realistisk än en miljö som presenteras i ett 3D-format 

med utvecklade texturer.  

En mindre realistisk bild skulle till exempel kunna vara en 2D-miljö med enkla solida färger 

utan någon egentlig ljussättning. Andra mindre realistiska bilder skulle kunna vara miljöer 

som har skruvade perspektiv och ologiskt skeva byggnader.  

Bilder var som nämnts utvalda för att efterlikna den skapade miljön så mycket som möjligt. 

Detta för att öka fokuseringen kring den grafiska framställningen och inte andra saker, som 

till exempel vad man kanske gillar för typ av landskap. 
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Ett problem vid insamlingen av miljöbilder har varit att hitta lärospel med en miljö 

motsvarade referensen. Dels troligen för att den journalistiska rapporteringen och 

människors intresse att lägga upp media från dessa spel på internet är betydligt mindre än 

när det kommer till vanliga nöjesspel. En annan upptäckt var att många av dagens lärospel 

är surfplatta-anpassade, vilket dels gör att en stor del av skärmens yta täcks av ett 

användargränssnitt, något som i denna undersökning ville undvikas, samt dels att eftersom 

många av dessa spel är av pusselkaraktär så finns det sällan eller aldrig några riktiga miljöer 

för spelaren att utforska, vilket försvårar processen.  

Många miljöbilder återfanns dessutom med ett isometriskt perspektiv. Då denna typ av 

miljöavbildning avviker för mycket från det ursprungliga konceptet valdes dessa bilder bort. 

4.4  Valet av bilder 

För att uppnå en så hög grad av realism som möjligt i den gestaltade miljön användes ett 

fotografi av en verklig miljö som grund. Fotografiet har alltså remedierats enligt Bolter och 

Grusins (2000) användning av begreppet. Genom att använda ett fotografi som förlaga och 

att försöka efterhärma dess utseende i så hög grad som möjligt inom de givna 

förutsättningarna har också eftersträvats att göra miljön så perceptuellt immersiv som 

möjligt. Tanken har alltså varit att försöka åstadkomma en omedelbar upplevelse enligt 

Bolter och Grusins teorier kring transparant immediacy och digital remediering (2000:24). 

Vinkeln i den framtagna miljön blev något annorlunda så att den bättre liknar de övriga 

bilderna som användes i undersökningen. Brunnen får härigenom en mindre central 

betydelse och gatusträckningens i stället en större. 

 

Figur 7 Phil Haber (2014). Bilden som låg till grund för miljöskapandet. 
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Det finns inget som garanterar att en fotorealistisk miljö skulle vara mer perceptuellt 

immersiv än en annan miljö med en annan grafisk framställning. Med utgångspunkten att 

barn i åldrarna 10-12, efter Parsons teorier, föredrar en fotorealistisk framställning borde 

den mest realistiska framställningen kunna erbjuda den högsta formen av perceptuell 

immersion.  

Parsons skriver om den schematiska realismen, där man bara behöver inkludera de 

viktigaste delarna för att motivet skall anses vara realistiskt (Parsons, M. 1987:47). En mun 

och två ögon i någorlunda korrekt relation till varandra för att bilda ett mänskligt ansikte 

kan alltså anses vara realistiskt ur ett schematiskt perspektiv.  

Bilderna här nedan är rangordnade efter sin grad av realism, där de första bilderna i skalan 

lutar mer åt den schematiska realismen. Nedan följer några exempel på bilder som har olika 

grader av realism, från schematisk till närmare fotorealism. 

 

Figur 8 Lucas Arts (1997). Första bilden i skalan är tydligt schematisk i sin 
realism. Det finns visserligen en ganska realistisk ljussättning men tittar man på 

övriga element i bilden är det tydligt att det är en låg grad av realism. Molnen är till 
exempel väldigt stiliserade och det används få och enkla valörer i färgsättningen. 

Dessutom är det en 2D-dimensionell målning med skruvade perspektiv vilket 
ytterligare minskar fotorealismen.  
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Figur 9 Nintendo (2013). Denna bild har också en låg grad av fotorealism men 
eftersom den är tredimensionell med korrekt (traditionellt) perspektiv så ligger den 

steget över föregående bild.  

 

Figur 10 Epoch Games (2013). Den tredje bilden lutar mer åt det fotorealistiska 
hållet och det märks att man försöker lämna den schematiska realismen. Texturerna 

har en relativt hög detaljrikedom och det finns inga skeva perspektiv eller objekt. 
Dock bryter fönstern illusionen av realism då de enligt min mening ser mindre 
realistiska ut. Vilket är i linje med vad Bolter och Grusin (2000:119) skriver. En 

avsaknad av korrekt ljussättning på väggarna är också delaktig i den lägre nivån av 
realism. 
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Figur 11 Privat bild (2014). Tanken med arbetet var att bilden som framställdes 
i projektet skulle vara den mest realistiska, och jämför man med de andra bilderna 

ovan så har den vad som kan anses vara, enligt Parsons, den högsta graden av 
fotorealism.  

Att åstadkomma en miljö med relativt hög grad av fotorealism var mer tidsödande än 
planerat. Möjligen skulle det också kunna tänkas - om det funnits betydligt mer tid för 
genomförandet - att använda den egna miljön för att framställa alla bilder i en skala av 
realism. Det vill säga att texturera och ljussätta miljön stegvis i en för utvärderingen lämplig 
skala. Detta nämnt med tanke på den relativa svårigheten som funnits att finna bilder ur spel 
och lärospel med en miljö som påminner i så hög grad som möjligt om projektarbetets. De 
insamlade bilderna fungerade ändå i genomförandet av utvärderingen i arbetet.  
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5 Utvärdering 

5.1 Intervjuer 

Utöver den skapade 3D-grafikmiljön samlades 11 andra spelmiljöbilder med varierad grafisk 

framställning in. Bilderna rangordnades utifrån sina fotorealistiska kvalitéer gentemot vad 

Parsons beskriver gör en målning realistisk (Parsons, M. 1987:41). Detta för att undersöka 

om det kunde urskiljas några grafiska preferenser hos barn i tio- till tolvårsåldern, samt om 

Parsons teorier om att barn i denna ålder föredrar en realistisk framställning även stämmer 

inom spel. Vilken bild som är mest realistisk är naturligtvis subjektvit, men det hade 

egentligen ingen större betydelse då det för undersökningen inte spelade någon egentlig roll 

vilken bild av de mest realistiska bilderna man valde, det påverkade alltså inte resultatet ifall 

någon skulle valt den tredje mest realistiska bilden, då denna ändå kan anses vara realistisk. 

Skillnaden är ändå tillräckligt stor mellan de mindre realistiska och det mer realistiska för 

att möjliggöra en urskiljning av preferenser. 

 

Figur 12 Privat bild (2014). I denna sammanställning ser vi alla bilder som 
användes i undersökningen där bilden högst upp till vänster kan anses som minst 
fotorealistisk och bilden längst ner till höger mest fotorealistisk. Bildserien går i en 

skala från schematisk 2D-grafik till relativt fotorealistisk 3D-grafik. 

Bilderna användes i korta strukturerade intervjuer där respondenten, sittande framför en 

datorskärm fick se alla tolv bilder i miniatyr med möjlighet att förstora bilderna enskilt. 

Respondenterna fick svara på relativt strukturerade frågor om vilka bilder de gillade och 
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vilken bild de inte gillade, vad för spel de spelar hemma samt hur mycket de spelar varje 

vecka.  

Frågorna som ställdes var följande: 

 Vilken bild gillar du mest? 

o Varför då? 

 Om man tar bort den första bilden du valde, vilken skulle du välja då? 

o Varför då? 

 Vilket spel skulle du vilja spela baserat på utseendet? 

o Varför då? 

 Finns det något spel du inte skulle vilja spela utifrån utseendet? 

o Varför då? 

 Får ni spela lärospel i skolan? 

o Vilken stil brukar de ha? (Vilka av bilderna liknar det?)  

 Vad brukar du spela för spel hemma?  

 Hur mycket spelar du varje dag? 

 

Bilderna var slumpmässigt utplacerade på skärmen utan någon speciell rangordning efter 

graden av realism, och de flyttades även om mellan intervjugrupper för att minska risken för 

att vissa bilder var mer iögonfallande än andra på grund av sin placering på skärmen.  

Undersökningen var helt anonym och den enda information som sparades om respondenten 

var ålder och kön, detta för att kunna urskilja eventuella skillnader i preferenser mellan kön 

och ålder.  

 

Figur 13 Privat bild (2014). I denna bild ser vi hur bilderna presenterades för 
respondenterna, slumpmässigt utplacerade utan någon speciell rangordning och 

med möjlighet att förstoras genom att klicka på bilden.  
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5.2 Pilotundersökning 

En pilotundersökning genomfördes för att säkerställa att informationen som var tänkt att 

samlas in faktiskt ackumulerades med hjälp av frågorna som tagits fram, men även för att 

testa utformningen av det sätt bilderna och frågorna presenterades för informanterna.  

Till en början så visades alla bilder var för sig, innan de slutligen visades på skärmen 

samtidigt. Detta ändrades så att man istället fick se alla bilder på en gång i miniatyr. Detta 

för att säkerställa att alla bilder fick lika mycket fokus och att respondenten inte skulle 

tröttna på att titta igenom bilderna och på så vis välja en av de första bilderna som de lade 

mer tid att syna än de senare.  

Pilotstudiens frågor var också formulerade annorlunda än de slutgiltiga. I pilotstudien 

ombads respondenten att direkt välja det spel som denne skulle vilja spela utifrån den 

grafiska framställningen. I den slutgiltiga frågeformuleringen ombads respondenterna att 

först välja den bilden de tyckte var finast. Denna fråga ställdes utan någon koppling till spel 

och var till för ett se av vilken anledning en speciell bild valdes utan att blanda in eventuella 

influenser ifrån spelelement. Frågan om vilket spel de skulle spela utifrån den grafiska 

framställningen kom istället senare. Detta för att se om det fanns något samband mellan 

bilderna de tyckte var fina och spelet de ville spela. Tanken med denna ordning var teorin 

att, om Parsons teorier även stämmer för spelgrafik borde respondenten välja spel och bild 

av samma anledning.  

 

5.3 Genomförande 

Undersökningen utfördes på elever i mellanstadieåldern, med två klasser i varje årskurs från 

4 till 6 på en grundskola i Skövde, med sammanlagt 30 respondenter, varav 15 tjejer och 15 

killar. Samtliga intervjuer genomfördes under klassernas bildlektioner.  

Undersökningen utfördes genom att läraren informerade eleverna kortfattat om vad som 

skulle ske och vad det var för en undersökning, eleverna blev sedan inkallade en och en till 

ett grupprum där intervjuerna i undersökningen genomfördes. Varje intervju tog mellan 4 

och 8 minuter beroende på hur lång tid det tog för eleven att bestämma sig vid bildval och 

besvara frågorna, samt hur mycket de hade att säga om varje bild. Jag noterade första dagen 

att läraren berättade för eleverna att undersökningen skulle handla om spel. Då de första 

frågorna under intervjun inte handlade direkt om spel, och för att detta inte skulle ta för 

mycket fokus så bad jag läraren efter detta att vid presentationen fokusera mindre på att 

undersökningen handlade om spel.  

Undersökningen gick smidigt bortsett från att två frågor som ingick i intervjun visade sig 

vara, inte meningslösa, utan snarare att de gav oväntad information. Det var frågor som 

handlade om elevernas konsumtion av lärospel i skolan och om dessa spels grafik liknade 

någon av miljöerna som visades på skärmen. Respondenterna svarade att de inte fick spela 

spel i skolan, och således blev följdfrågan om lärospelen liknade någon av spelbilderna 

irrelevant. De övriga frågorna i undersökningen fungerade fortfarande dock som tänkt och 

gav svar på problemställningen. Frågorna om lärospelens användning och utbredning i 

skolan är något som skulle vara intressant att studera i framtiden, vilket berörs nedan under 

”6.3 Framtida arbete”.  
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5.4 Resultat 

I detta kapitel kommer en genomgång av undersökningens resultat göras. Först görs en 

genomgång av responsen på varje fråga, därefter ett helhetsresultat med alla bilder och en 

genomgång av de eventuella tendenser som går att urskilja. Slutligen görs en jämförelse 

mellan svaren från flickor och pojkar och de eventuella skillnaderna i resultat mellan dessa. 

De två frågor som handlade om elevernas konsumtion av lärospel i skolan - och om dessa 

spels grafik liknande någon av miljöerna som visades på skärmen är här borttagna. 

Resultaten visar att fördelat över alla eleverna som deltog finns det inte en överhängande 

tydlig preferens för just realism. Det finns dock tendenser som pekar mot att realism är 

något som föredras, samtidigt som många av deltagarna poängterande under intervjuerna 

att samtidigt som de föredrog realism över andra grafiska stilar så var det inte den avgörande 

faktor som av gjorde om de gillade ett spel eller inte.  

Om man jämför tjejer och killars svar med varandra blir tendenserna dock tydligare. När de 

kom till vilken bild de tyckte var fin att titta på så var det spridda svar i båda grupperna utan 

någon tydlig tendens mot eller för realism. När det kom till vilket spel de ville spela utifrån 

den grafiska framställningen så lutade killarna tydligt åt en mer realistisk framställning 

samtidigt som tjejerna var mer utspridda över hela spektrumet med en liten fördel för den 

mer schematiska realismen. En anledning till detta skulle kunna vara att killar exponeras 

mer för spel än vad tjejer gör. Ser vi på undersökningens svar så spelar killarna i snitt 

dubbelt så mycket spel som tjejerna varje vecka, och tittar man på vilken typ av spel som 

spelas så ser vi att tjejer tenderar att spela spel där grafiken är tämligen enkel, med dragning 

åt mobil- och surfplattespel som är mer inriktade på pussel- och plattformsgenrerna. 

Killarna å sin sida spelar fler spel där utforskning av världar och äventyr är en stor del av 

spelet. Typen av spel som sedan innan konsumerats verkar ha den största betydelsen kring 

vilken miljö som valdes.  

5.4.1 Fråga 1: Vilken bild gillar du mest?  

Första frågan som ställdes var en fråga som inte var kopplad till spel, utan som bara 

handlade om vilken bild respondenten gillade till utseendet mest. 

 

Tabell 1  
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Diagramet visar vilken bild från 1 till 12 som eleverna gillade mest, där 1 är den minst 
fotorealistiska och 12 den mest fotorealistiska. 

Den mest populära bilden var bild nummer 3, den näst populäraste nummer 9 och den 

tredje mest populära var nummer 12. Samtliga bilder fick minst en röst, förutom nummer 6 

som inte någon respondent gillade mest. Den största anledningen till att respondenterna 

valde bild 3 var enligt svaren att de tyckte att det var en vacker omgivning med fina färger. 

Många tyckte att den påminde om en Medelhavsö eller liknande, vilket de tyckte var positivt. 

Bilderna 9, 10, 11 och 12 väljs ungefär av samma anledningar, det vill säga att de i stort tyckt 

om miljöerna. Många tyckte att de ser realistiska ut och har ”bra grafik”. Detaljrikedomen 

som gör bilderna realistiska, som till exempel en kullerstensväg, är något som många 

poängterar.  

 

 

Tabell 2  

Grafen visar skillnaden i vad killar och tjejer föredrog för typ av bild. Delar man upp 
eleverna efter kön ser man att majoriteten av respondenterna som valde bild 3 är 
tjejer och att enbart killar valde bild 12 som sin favoritbild. Tittar man på grafen och 
räknar ut medelvärdet för vilken bild de olika könen valde ser man också att killarna 
föredrog en högre grad av realism mot vad tjejerna gör. Killar fick ett medelvärde på 
7,3 medan tjejerna fick ett medelvärde på 4,5.  
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5.4.2 Fråga 2: Om man tar bort den första bilden, vilken skulle du välja då? 

Fråga två ställs för att undersöka om respondenten väljer bilden utifrån samma kriterier som 

de valde första bilden, det vill säga utifrån realism, färg eller något annat eller om de varierar 

sig i sina svar.  

 

Tabell 3  

Diagramet visar vilken bild som eleverna gillade mest om man tog bort den de valde 
på fråga 1. Merparten av alla elever valde en bild utifrån samma anledning som de 
valde första bilden. De som valt första bilden för att de tyckte den såg realistisk ut 
valde även andra bilden av samma anledning. Detta stämmer bra då medelvärdet på 
vilken bild som väljs endast skiljer sig med 0.1 mellan de båda frågorna. 20 % av 
eleverna valde dock att helt frångå sitt förstavals grafiska stil och välja en annan 
miljö med helt annan grafisk framställning.  
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Tabell 4  

Tittar vi på skillnaden i kön så ökar killars medevärde med 0,5 och tjejers med 0,8 
jämfört med fråga 1. 

 

 

 

5.4.3 Fråga 3: Vilket spel skulle du vilja spela baserat på utseendet?  

Tredje frågan i intervjun undersöker vad för grafisk framställning som respondenten 

föredrar om bilden representerade ett spel. Frågan undersöker om de väljer spel de vill spela 

av samma anledning som de valde bilder i de tidigare frågorna, eller om de väljer spel av en 

annan anledning, till exempel familjäritet med vissa element som syns i bilden. Den här 

typen av undersökning skulle vara intressant i ett framtida arbete med tanke på exempelvis 

funktionaliteten hos marknadsföringsbilder för spel.  
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Tabell 5  

 Tittar man på diagramet är det en ganska jämn fördelning mellan de minst realistiska och 

de mest realistiska. Det finns en tendens som lutar åt realism, då medelvärdet bland alla 

elever ligger på 7,43. Den mest populära bilden var nummer 12, den var också den mest 

realistiska, följd av nummer 3, 7 och 11 som alla fick lika många röster. 

 

 

Figur 14 Privat bild (2014). Bild 12 fick flest röster när respondenterna skulle 
välja vilken av bilderna de skulle vilja spela utifrån utseendet.  

Av de som valde en av de mest realistiska bilderna varierade anledningarna. Många valde de 

för att de gillade att den såg så realistisk ut, men det fanns även elever som valde bilderna för 

att de gillade miljön och tidsepoken som bilden såg ut att avbilda.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vilket spel skulle du vilja spela 
baserat på uteseendet? 



 29 

 

Tabell 6  

Skillnaden är dock stor mellan vad tjejer och killar valde för bilder. Killar har en tydlig 

tendens att välja spel med en högre grad av realism medan tjejer är lite mer tudelade där 

medelvärdet ligger på 6,9 samtidigt som killars medelvärde ligger på 9.  

5.4.4 Fråga 4: Finns det något du inte skulle vilja spela baserat på utseendet? 

Fråga fyra undersöker om de finns någon gemensam grafisk framställning som 

respondenterna inte tycker om och om det finns något samband mellan bilderna de gillade 

och bilden de inte gillade, till exempel fotorealism mot schematisk realism.  

 

Tabell 7  

De mindre fotorealistiska valdes mest av bilderna i undersökningen som exempel på spel de 

inte var så intresserade av att spela. En bild var tydligt minst populär av alla, och det var bild 

nummer 4. Majoriteten av respondenterna tyckte att den såg barnslig ut och använde det 

som anledning till att de inte skulle vilja spela ett spel med den grafiska framställningen. 
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Några tyckte också att det såg ut som ett skolspel då det fanns pennor och linjaler i bilden, 

vilket de inte såg som något positivt. De andra bilderna med låg realism som valdes 

kritiserades av ungefär samma anledning, att de såg barnsliga ut men även för att vissa 

respondenter sa sig inte gilla tecknade miljöer. Två respondenter tyckte inte illa om någon 

bild.  

De mer realistiska bilderna valdes för att respondenterna tyckte de såg hemska ut eller för 

att det var för ”krigsaktigt”. En respondent valde en av de mer realistiska miljöerna för att 

han inte tyckte att den var tillräckligt detaljrik och fotorealistisk.  

 

Tabell 8  

Killar tenderade att ogilla mindre realistiska bilder samtidigt som tjejer tenderade att sprida 

ut sig på skalan. Killarna fick här ett medelvärde på 4, och tjejer ett medelvärde på 4,3.  

 

5.4.5 Fråga 5: Vad brukar du spela för spel hemma? 

Denna fråga var ämnad att undersöka om det finns något samband mellan vad respondenten 

konsumerar för typ av spel och valen som gjorts i de tidigare frågorna i undersökningen.  

För att få en bättre översikt över vad för typ av spel som är populärt bland eleverna så 

delades spelen in i olika kategorier, där mobilspel och surfplattespel (om inte så nämns) är i 

en kategori med spel som har en låg grafisk betoning. Pusselspel med 2D-grafik och liknande 

passar bra in i denna kategori, där stora världar att utforska inte är vanligt, som i till exempel 

äventyrsspel på en dator eller en konsol. Därför delas spelandet in i tre kategorier, där den 

första är minst realistisk och den tredje mest realistisk.  
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Figur 15 Bilderna är hämtade från spel eleverna berättade att de spelade på 
fritiden. Det två spelen längst till vänster, Flappy Bird (Nguyễn Hà Đông, 2013) och 

Geometry Dash (RobTopGames, 2013), räknas in i kategorin av minst realistiska 
spel (grafiskt). De mellersta, Team Fortress 2 (Valve, 2007) och Leagues of Legends 

(Riot Games, 2009), räknas in i kategorin realism men med en stiliserad grafisk 
utformning. De längst till höger, The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks, 

2011) och Assassin's Creed III (Ubisoft, 2012), är spel som tenderar att försöka 
uppnå en så hög grad av fotorealism som möjligt.  
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Tabell 9  

 

Indelade i tre kategorier kan här ses att det är en ganska jämn fördelning över det grafiska 

spektrumet där respondenterna spelar allt från spel med enkel grafik (mobilspel) till 

fotorealistiska spel som till exempel Assassin’s Creed (Ubisoft, 2013). Vanliga spel som 

nämndes var bland annat The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda, 2011), Geometry Dash 

(RobTopGames, 2013) och Flappy Bird (Nguyễn Hà Đông, 2013).  

Ett ganska otydligt resultat med spridda preferenser. Delas respondenterna efter genus blir 

resultatet mer tydligt.   

 

Tabell 10  

Här kan ses att det populäraste mediet bland tjejer att spela spel på är mobil eller surfplatta, 

33% av tjejerna spelade spel på konsol eller på datorn. Ingen av killarna svarade att de 
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spelade spel på mobil eller surfplatta utan nämnde konsol eller PC-spel som The Elder 

Scrolls V: Skyrim (Bethesda, 2011) och Assassin’s Creed (Ubisoft, 2013).  

 

5.4.6 Fråga 6: Hur mycket spelar du varje vecka?  

Frågan undersöker hur mycket respondenterna spelar varje vecka för att se om det finns 

något samband mellan typen av spel som spelas och mängden av timmar de lägger ner på 

spel.  

 

Tabell 11  

Diagramet visar hur många timmar från noll till fem, sex till elva och så vidare till 
över trettio, som respondenterna spelar varje vecka. Mer än 50 % av respondenterna 
spelade inte mer än 6-11 timmar per vecka, och endast tre respondenter spelade mer 
än 30 timmar varje vecka (ungefär 4, 5 timmar varje dag).  

 

Tabell 12  
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Killar spelar i genomsnitt 9,5 timmar mer i veckan än vad tjejerna gör. Detta skulle kunna 

förklaras med att tjejerna, som kan ses i föregående fråga, föredrar att spela mobilspel och 

surfplattespel. Något som många av de tillfrågade gjorde när de väntade på bussen eller om 

de var sysslolösa. De spelar alltså inte för spelandets skull utan snarare för att fördriva tiden.  

 

5.4.7 Kommentar till resultat och val av bilder 

 

 

Figur 16 Secret of Monkey Island (Lucas Arts, 1993). Första bilden, den som 
enligt Parsons teorier kan anses vara minst fotorealistisk, var ändå inte den minst 

populära bilden.  

Första bilden i undersökningen är också den minst fotorealistiska av alla bilderna i 

undersökningen, enligt den skala som beskrivits ovan. Ändå var det inte den minst populära 

bilden och endast tre av trettio respondenter valde bilden när de tillfrågades om vilket spel 

de inte skulle vilja spela baserat på utseendet. Två respondenter valde bilden när de 

tillfrågades vilket spel de skulle vilja spela baserat på utseendet, 3 respondenter gillade 

bilden mest av alla bilder och 5 respondenter hade den som andraval.  

Det var spridda anledningar till varför respondenterna valde bilden som sin favorit, några 

valde den för att de tyckte den hade fina färger, som en respondent förklarar: 

Jag gillar de blåa färgerna och himlen. Bilden ser mysig ut med fönsterna 

och så.  

Andra valde den för att de tyckte den såg intressant ut och för att miljön såg spännande ut 

att utforska.  
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Respondenterna som inte skulle kunna tänka sig spela ett spel med bildens grafik tyckte att 

det var för lågupplöst och att grafiken såg ”suddig” ut. De tyckte att grafiken såg gammal ut 

och de föredrog spel som hade 3D-grafik så ”det känns som att man är i spelet”.  

 

 

 

Figur 17 Privatbild (2014). Bild 12 var den mest fotorealistiska bilden och även 
den populäraste när de tillfrågade skulle välja ett spel de ville spela baserat på 

utseendet.  

Bild 12 var den mest fotorealistiska av alla bilder och den var också den mest populära bilden 

av alla när respondenterna skulle välja vilken de ville spela utifrån utseendet. Fotorealismen 

var inte alltid anledningen till att bilden valdes, likt de andra fotorealistiska bilderna som var 

populära bland respondenterna så var det lika mycket miljön och objekt i miljön som 

avgjorde om bilden valdes. En respondent gillade en av de mer fotorealistiska miljöerna för 

att det såg ut som det skulle kunna finnas riddare och slott i miljön. En annan elev för att det 

fanns många vägar att utforska. Frågades respondenterna om hur viktigt det var att spel 

hade fotorealistisk grafik så svarade en att han föredrog spel med en sådan grafik, men att 

det inte var avgörande för om han skulle gilla ett spel eller inte. Över 50 % av de som ändå 

valde en fotorealistisk bild valde den av just anledningen att den var realistisk, 35 % valde 

den av andra orsaker, som miljön bilden visar, och 11 procent valde den av båda 

anledningarna.  
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Figur 18 Privat bild (2014). Bild fem och sex i realism-skalan, de minst populära 
bilderna i undersökningen, valdes väldigt sällan jämfört med alla andra bilder. 

Bild 5 och 6 var de bilderna som valdes minst. Bild 5 valdes sammanlagt 4 gånger, 1 gång på 

fråga 1: Vilken bild gillar du mest?, 1 gång på fråga 2: Om man tar bort första bilden vilken 

skulle du välja då? och 2 gånger på fråga 3: Vilket spel skulle du vilja spela baserat på 

utseendet?. Bild 6 valdes bara en gång och det var på fråga 4: Finns det något du inte skulle 

vilja spela baserat på utseendet? Anledningen till detta var att respondenten inte tyckte om 

det relativt realistiska uttrycket samtidigt som alla objekt i miljön hade en svart kontur 

(kallad cell shading). När bild 5 valdes så valdes den för sina fina färger.  

 

Figur 19 JumpStart (2013). Bild 4 i undersökningen var minst populärast av alla 
bilder 

Som nämnts ovan var Bild 4 den som gillades minst på grund av att den uppfattades som 

barnslig och såg lärospelsaktig ut. Vilket i sammanhanget är intressant. Detta kommenteras 

nedan under resultatsammanfattningen.  
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5.5 Resultatsammanfattning 

Det finns inget tecken i undersökningen som tyder på att Parsons teorier är applicerbara på 

spel. Många av respondenterna väljer visserligen spel utifrån anledningen att de tycker bäst 

om spel som ser realistiska ut, men det är även många respondenter som väljer bilder utifrån 

andra anledningar. Det går inte att säga att teorierna stämmer bara för att den är applicerbar 

på en liten del av respondenterna. Hade en större majoritet av deltagarna valt realistiska spel 

hade Parsons teorier känts mer logiska men som det ser ut just nu så finns det inget som 

tyder på att det skulle vara något som stämmer.  

När det kommer till möjligheten att urskilja någon tydlig preferens hos respondenterna, 

alltså barn i åldrarna 10-12, blir resultaten tydligare om respondenterna delas upp efter kön. 

Då har killar en klar preferens för spel med en realistisk grafik, samtidigt som mer än 50 % 

av tjejerna i undersökningen har en preferens för det motsatta, alltså de stiliserade spelen. 

Att det är en så polariserad skillnad mellan könen verkar beror på typen av spel som 

konsumeras. Tjejerna i undersökningen tenderade att konsumera spel på mobiler eller 

surfplattor, där den grafiska framställningen på spel vanligtvis är relativt enkel. Killarna i 

undersökningen konsumerade mer konsol och PC-spel där grafik är stor del av ett spel. Det 

verkar som att ju mer konsol och PC-spel man konsumerat desto viktigare tycktes det vara 

med en realistisk grafisk utföring. Detta verkar stämma väl då de fåtal tjejer som 

konsumerade spel på andra plattformar än mobil och surfplatta också föredrog spel med en 

realistisk grafik.  

Men det verkar inte som att miljöer väljs av den anledning som Parsons (Parsons, M. 

1987:41) hävdar är dominant för avgörandet om en bild gillas eller ej, i den ålder som 

respondenterna befinner sig i. I undersökningen väljer tjejer bilder efter vad de tycker om för 

slags miljöer och vilka färger de gillar snarare än om den ser realistisk ut. Detta till skillnad 

från killarna, där ungefär hälften av alla valde en miljö för att de ansåg att den hade den 

högsta graden av realism.  

Bilden som ogillas mest kan inte heller anses vara den minst realistiska bilden, då den har ett 

relativt korrekt perspektiv och är i 3D-grafik. Detta tyder på att yttre influenser påverkar 

respondenternas val, och de går således inte bara efter om en bild är realistisk eller inte. 

Många av respondenterna beskriver att bilden liknar barnspel eller lärospel, vilket de inte 

skulle säga om de inte tidigare exponerats för tidigare spel eller medier med likande grafiska 

element, vilket betyder att tidigare erfarenheter och upplevelser samt sociokulturella normer 

har en stor inverkan.  

Synas mängden tid lagd på spel finner man inga större skillnader mellan tiden lagd på spel 

och vilken grafisk framställning respondenterna föredrar. Förmodligen handlar det i stället 

om vilken miljö respondenten befinner sig i och vad andra personer i hens närhet spelar för 

spel.  
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6 Avslutande diskussion  

6.1 Sammanfattning 

Frågeställningen som det sökts svar på i detta arbete har varit i vilken mån undersökningen 

kunde urskilja vilka grafiska preferenser barn i åldrarna 10-12 har när det kommer till spel? 

Som andra fråga har studien försökt visa om tidigare observationer gjorda inom den 

kognitiva utvecklingsteorin stämmer in även på spelgrafik. 

Syftet med arbetet var att med hjälp av dessa frågeställningar förbättra utformningen av 

dagens lärospel så att de använder sig av en grafisk utformning som lämpar sig bäst för den 

specifika åldersgruppen. Detta baserat på att en ökad immersion kan förbättra 

inlärningsförmågan och motivationen hos användaren (Ermi, L., Mäyrä, F. (2005), Ett 

lärospel som har en grafik utformad efter målgruppens grafiska preferenser skulle öka den 

perceptuella immersionen, och på så vis höja motivationen och inlärningsförmågan. 

(Giddings, S., Kennedy, H.W. 2006:141). 

Till arbetet skapades en miljö utifrån Michael J. Parsons kognitiva utvecklingsteorier inom 

konst som säger att barn i åldrarna 10-12 föredrar en så hög grad av realism som möjligt. 

Tillsammans med elva bilder från andra spel med en varierad grad av realism utgjorde den 

basen för undersökningen där respondenterna, barn i åldrarna 10-12, fick välja vilka bilder 

de gillade och inte gillade.  

Undersökningens resultat visade att Parsons teorier inte är applicerbara på spel då det var 

tydligt att det var andra faktorer än graden av realism som avgjorde om en respondent 

gillade en miljö eller inte. Varav den främsta verkade vara respondentens spelvana och 

dataspelskompetens. Undersökningen visade också på att de grafiska preferenserna hos 

respondenterna varierade beroende på spelvana. Spelades mycket konsol och PC-spel så 

föredrogs en högre grad av realism, medan respondenter som spelade mobil och 

surfplattespel föredrog bilder med en mer schematisk realism. Tjejer tenderade att föredra 

den schematiska realismen medan killar föredrog fotorealism. Det kan härledas till att 

killarna tenderade att spela mycket mer konsol och PC-spel medan tjejerna spelade mycket 

mobil och surfplattespel.  
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Diskussion om utvärderingens utformning 

Till arbetet användes tolv bilder från tolv olika spel. Som tidigare nämnt försöktes yttre 

influenser minimeras genom att välja bilder som hade så lika miljöer som möjligt, utan 

synligt användargränssnitt eller subjekt som skulle kunna influera respondentens val av 

miljö. Det var en utmaning nog att försöka hitta så liknande miljöer som möjligt utan subjekt 

och användargränssnitt och när det senare visade sig att respondenterna ändå lyckades hitta 

saker i miljön de gillade var det tydligt att en utformning där endast en miljö med 

modifierade texturer och modeller för att variera graden av realism hade passat bättre. Då 

fokus hade kunnat läggas ännu mer på grafiken vilken tenderade att komma i andra hand i 

den nuvarande utformningen.  

6.2.2 Diskussion om Lärospel i skolan 

Den för mig överraskande informationen från eleverna att de inte spelade lärospel i skolan 

pekar måhända på en viss brist i förberedelserna. Om frågorna innan undersökningen testats 

mot skolans lärare kunde frågorna om lärospel formulerats om eller tagits bort före 

intervjuerna. Samtidigt öppnar sig ett helt frågefält genom denna information: Var, när och 

hur används lärospel i den svenska skolan? Undersökningens främsta syfta var ändå att 

undersöka respondenternas grafiska preferenser, vilket gick bra ändå, utan frågor om 

lärospel.   

6.2.3 Diskussion om grafisk utformning 

Bör då lärospel, med studien som grund, utformas med en högre grad av realism? Det är en 

fråga som är svårt att svara på då den insamlade data tyder på att det inte är åldern som 

avgör ens grafiska preferenser, utan snarare tidigare erfarenheter. Därför blir det svårt att 

designa ett spel som kommer kunna vara alla tillfreds i sin grafiska utformning eftersom det 

även visade sig att spelvanan och vilken typ av spel som konsumeras respondenter i mellan 

varierar stort. Varför majoriteten av tjejerna spelar mobilspel och majoriteten av killarna pc 

och konsol-spel har antagligen sina rötter i hur sociokulturella normer i dagens samhälle ser 

ut, kan det vara mer accepterat att killar spelar spel på fritiden medan tjejer endast spelar på 

mobilen? Det är något detta arbete inte undersökte, men det är intressanta frågor som 

framtida forskning skulle kunna undersöka.  

6.2.4 Diskussion om användning i branschen 

 

Vad som finns att ta med sig från denna undersökning är att det är spelarens tidigare 

erfarenheter och dataspelskompetens som avgör vilken grad av realism som hen föredrar. 

Som tidigare nämnt säger Ulrika Bennerstedt (2007:52) att ens dataspelskompetens 

(gaming literacy) är avgörande för hur spel tolkas, och möjligheten finns att denna 

kompetens förändrar ens grafiska preferenser. Med denna information skulle spelutvecklare 

anpassa sin grafik efter den tänka målgruppen när de designar sina spel. Är det ett spel för 

mer erfarna spelare med en hög dataspelskompetens så kan det vara lämpligt att använda sig 

av en grafisk framställning som är realistisk. Vill en mindre erfaren målgrupp med nya 

spelare som inte har lika stor erfarenhet med spel nås kan en enklare och mer schematisk 

realism användas.  
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6.3 Framtida arbete 

Framtida arbeten skulle kunna se denna undersökning som en förstudie och ta till sig de 

anmärkningar som gjorts. Vid mer tid hade till exempel den skapade miljön kunnat 

modifieras till olika grader av realism, istället för att använda sig av bilder från olika spel 

hade samma miljö kunnat användas, men med olika grader av realism och på så sett 

eliminera problemet med yttre influenser.   

Om projektet skulle göras på en stor skala, till exempel ett helt spel skulle undersökningen 

kunna handla om ifall den grafiska utformningen har en inverkan på mängden 

koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga, i relation till andra grafiska utformningar. 

Detta skulle till exempel kunna göras i samarbete med IUS Information, vars funderingar låg 

till grund för detta arbete. Detta skulle givetvis kräva en hel del arbete, då två versioner av 

samma spel måste göras, men om undersökningen inkorporeras i något av deras nuvarande 

projekt skulle detta kunna minska den ekonomiska risken.  

Informationen från eleverna att de inte spelade lärospel i skolan är tänkvärt. De öppnar mot 

intressanta frågeställningar, som var, när och hur lärospel används i den svenska skolan? 

Frågorna om lärospelens användning och utbredning i skolan är något som skulle vara 

intressant att studera i framtiden. Den typen av undersökningar bör då kanske rikta sig lika 

mycket mot lärare och skolledare som till elever.  

Framtida arbete skulle också kunna undersöka barns spelkonsumtion och titta på om den 

data som samlades in i denna undersökning, där tjejer tenderade att spela mer mobil och 

surfplatte-spel samtidigt som killar enbart spelade konsol och PC-spel, är generaliserbar på 

en större skala eller om det visar sig att det bara är en lokal slump. Om det visar sig att det är 

generaliserbart på en större skala skulle vidare undersökningar även kunna undersöka vilka 

faktorer i dagens samhälle som det beror på.  
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bild). (privat bild) 

Figur 17. Bild på den skapaden miljön. (privat bild) 

Figur 18. Bildkollage sammanställt av bilder från diverse spel med varierande grafiska 

stilar. (privat bild) 

Figur 19. JumpStart (2013) Skärmdump från spelet StoryLand. (Retuscherad bild). 
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