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Sammanfattning
Tutorials finns i många olika former, vilka kan ha olika påverkan för inlärningen av spelet i
fråga. Detta arbete testar två olika varianter av tutorials för att avgöra vilken variant som ger
bäst inlärningskurva för ett spel av genretypen pussel. För att kunna genomföra jämförelsen
av olika tutorials utvecklades ett spel där Zelda användes som inspiration. När spelet var på
plats designades två olika tutorial-varianter. Den första tutorial är popup-baserad och
presenterar informationen innan en viss funktion ska introduceras för spelaren, medan den
andra är en tutorial som låter spelaren själv bestämma om/när informationen skall
presenteras.
Testdeltagarna som deltog i testet hade snarlik erfarenhet av liknande spel och alla spelade
motsvarande antal timmar i veckan.
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1 Introduktion
En tutorial är ämnad för de mer oerfarna spelarna och används främst för att lära ut spelet
och dess funktioner (Desurvire & Wigberg, 2008). En nybörjare behöver gå igenom
tutorialen för att börja lära sig programmet/ spelet vilket innebär att inlärningen börjar med
tutorials. Därmed kan tutorials ses som en del av lärbarhet, vilket enligt Grossman et al.
(2009) är ett begrepp vars innebörd forskare än idag inte enats om. Enligt Grossman et al.
(2009) så används tutorials (hjälp system) för att visa och förklara funktionerna för
användaren. Men enligt Grossman et al. (2009) är forskare överens om hur lärbarhet skall
mätas, vilket görs genom tid och misstag.
Det finns många olika typer av tutorials att använda sig av i ett spel, allt från ingen tutorial,
till handboks-tutorial, till tutorial i spel. Begreppet ”tutorial” som kommer användas i
rapporten avser endast tutorials i spel och refererar till de textuella instruktionerna som
finns på tutorial-banorna.
Enligt Andersen et al. (2012) så behöver spel så som Pac-man (1980) och Tetris (1984) ingen
tutorial medan exempelvis Civilization V (2010) använder sig av popup-rutor som innehåller
all grundläggande information nya spelare behöver. Det finns också spel där tutorialinformationen som presenteras för spelaren inte försvinner förrän spelaren gjort klart
tutorial-uppgiften.
Syftet med detta arbete är att jämföra hur popup-tutorials påverkar spelarnas generella
förmåga att klara av spelet i jämförelse med en tutorial som är integrerad i miljön.
Två olika tutorial-banor med respektive efterföljande banor speltestas och en observation av
testningen utförs. Den ena tutorialen består av popup-rutor som spelaren kan klicka bort.
Den andra tutorialen består av text som skrivs ut på banan och syns tills banan är avklarad.
Data från spelet sparas och anteckningar från observationen skrivs ned. Testarna svarar även
på enkäter för att stärka insamlad data samt observationsanteckningarna.
Enligt Andersen, et al. (2012) ska en tutorial vara placerad precis innan användningen av
mekaniken som skall användas. Båda tutorials som skapats i detta arbete är därför placerade
precis innan användningen av dess information för uppkommande hinder. Enligt Desurvire,
et al. (2004) ska kontrollerna vara naturligt utplacerade för spelarna, vilket är anledningen
till att de nödvändiga knapparna finns nära till hands i denna undersökning.
Enligt Andersen et al. (2012) kan lärandet gynnas om en bana har tutorials som ändrar
spelarens fokus till någon specifik mekanik som skall utföras. För att minska frustrationen
hos spelarna gjordes ett checkpoint system, som Gee (2005) nämner i sin artikel medför
checkpoints att spelaren vågar ta fler risker. Gee (2004) nämner också att spel ska vara svåra
men samtidigt visa spelaren att de gör framsteg, vilket kan ses som en positiv frustration.
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2 Bakgrund
Detta kapitel omfattar lärbarhet och inlärning. Kapitlet kommer också gå in på definitionen
av en tutorial-bana och dess användningssyfte, samt ta upp några olika typer av tutorials.

2.1 Lärbarhet och inlärning
För att lära ut ett spel finns det oftast någon slags tutorial som hjälper spelarna utföra vissa
uppgifter. Efter att ha spelat igenom tutorialen ska spelarna kunna utföra de uppgifterna de
lärt sig under resten av spelet. Enligt Andersen, Eleanor, Liu, Snider, Lowdermilk, Truong,
Cooper & Popović (2012) lär sig spelarna mer av att utforska på egen hand än att läsa en text.
Att skapa en tutorial som låter spelaren experimentera och utforska en del på egen hand har
varit en riktlinje för den integrerade tutorialen i det utförda arbetet.
Enligt Ray (2010) är tutorial ett viktigt ämne som får för lite uppmärksamhet av både spelare
och utvecklare. Ray säger att under utvecklingen av dagens spel är tutorialen det absolut
sista som görs och det läggs inga extra resurser på att göra dem. Inte nog med att det görs
sist men Ray nämner också att utvecklarna själva inte gillar tutorialen. Om det går att visa
utvecklarna vilken betydelse en tutorial har på ett spel kanske de skulle lägga ned mer tid
och resurser på att göra bättre tutorials, samt börja med dessa i en tidigare fas under spelets
utveckling. Mer och djupare forskning kring tutorial och dess inverkan på spelandet skulle
kunna påverka utvecklarnas syn till det positiva.
Det finns tutorials som vägleder användaren steg för steg med hjälp av markörer genom ett
program eller spel. Dessa tutorials är bra på att lära ut svåra uppgifter på ett enkelt sätt, men
har komplikationer enligt Bergman, Castelli, Lau & Oblinger (2010). Om en person kan
utföra uppgifter på ett annat sätt än det som är tänkt kommer tutorialen inte tillföra någon
större nytta.
Utlärning genom handböcker och andra liknande sätt är också bra men med sina egna
nackdelar. Problemet med handböcker enligt Bergman, et al. (2010) är att den person som
försöker lära sig något i ett spel eller datorprogram har svårt att följa instruktionerna och de
brukar ha svårt att hålla reda på var de är i texten.
När man ser något obekant för första gången och lär sig vad det är kommer liknande
upplevelser att bli kopplades till det man tidigare lärt sig (Edward & Stephen, 2008). I spel
kan exempelvis en fiende presenteras för spelaren med en förklaring kring dess ras och
namn, därefter kommer spelaren länka informationen till liknande fiender. Det är viktigt att
inte överväldiga spelaren med saker i ett spel, särskilt i en tutorial. Stressiga, spännande,
nervösa och pinsamma händelser ökar minnesprestationen till en viss punkt (Edward &
Stephen, 2008).
Enligt Grossman, Tovi, Fitzmaurice, George & Attar, Ramtin (2009) är mjukvarans lärbarhet
samma sak som användbarhet, speciellt för nya användare. I sin artikel (Grossman 2009, s.
650) tar de upp ett flertal olika definitioner på lärbarhet, där några exempel på definitioner
är:
 “The time it takes members of the user community to learn how to use the commands
relevant to a set of tasks.”
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“Minimally useful with no formal training, and should be possible to master the
software.”
 “Ease at which new users can begin effective interaction and achieve maximal
performance.”
 "Allowing users to reach a reasonable level of usage proficiency within a short time."
Grossman et al.(2009) nämner också att forskare än inte enats om en gemensam definition
för lärbarhet, dock nämns inte orsaken till detta men det nämns att de kan enas om att tid
och misstag används för att mäta lärbarhet. Den definitionen som valdes för detta arbete är
"Allowing users to reach a reasonable level of usage proficiency within a short time."
(Grossman 2009, s. 650). Anledningen till valet av definition är för att spelet är kort och
därmed har spelarna en begränsad tid att lära sig dess mekanismer.
Enligt Gee (2005) kommer användningen av spel även användas för att lära ut information
utöver spelet i fråga. Han nämner ett exempel på att militära taktiker gick att lära ut med
spelet Full Spectrum Warrior (2004). Gee (2005) säger att receptet för ett engagerat och
roligt spel finns i Full Spectrum Warrior (2004) och att samma recept borde användas i
skolor. Gee (2005) nämner också att spelet Full Spectrum Warrior (2004) har tutorials och
tips som lär spelarna nödvändiga egenskaper för att bli duktiga på spelet. Denna
inlärningsmetod skulle kunna användas för mycket mer, till exempel för utbildningssyfte i
skolor.

2.2 Typer av tutorials
Tutorials finns i många olika former, allt från handböcker till olika typer av tutorials i spel.
En tutorial i spel är vanligtvis den första banan eller de första banorna i ett spel som lär ut
hur spelet skall spelas. En tutorial i spel är bättre än en handbok eftersom den direkt låter
spelaren praktiskt testa det som presenterats (Adams & Rollings, 2007).
I en tutorial-bana presenteras spelets funktioner en i taget. Adams & Rollings (2007) säger
att det är bäst att börja med de lättaste funktionerna först och övergå till de svårare. Förutom
funktionerna ska tutorial-banan även lära spelaren gränssnittet och målet med spelet. Enligt
Ray, S.G. (2010) är tutorials det sista som läggs in i spelet och anledningen till att spelarna
inte gillar tutorials är för att dessa inte lär ut på ett bra sätt. Gee (2004) säger att det finns
två sätt att få spelare att lära sig, det ena är att tvinga dem så som skolor gör och det andra är
att locka spelarna. Gees påstående kan tolkas att inlärningen kommer vara långsammare om
man tvingar spelarna eftersom de inte har motivation att lära sig. Medan om man lockar
dem så ökar det inlärningsförmågan eftersom spelarna då är mer motiverade och har en
större vilja att lära sig något nytt.

2.2.1 Ingen tutorial
Det finns spel utan tutorial-banor, detta är en inlärning som har både för- och nackdelar.
Denna typ låter spelarna experimentera sig fram, men även om det är underhållande kan
inlärningskurvan bli brantare än i spel med tutorial-bana. Enligt Andersen et al. (2012)
artikel är spel-tutorials idag en standard, men det finns fortfarande spel utan tutorials där de
gav exempel på två av dessa vilka var Pac-man (1980) och Tetris (1984). Enligt Andersen et
al. (2012) är det enbart komplexa spel som drar nytta av att ha en tutorial. Trots det kan man
se att enklare spel med tutorials som Angry Birds (2011) och Candy Crush Saga (2012) är
väldigt omtyckta.
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Gee (2004) frågade sig hur framgångsrika spel får spelarna att lära sig och samtidigt
investera pengar för denna process. Gee (2004) skriver att när vi tänker på spel så tänker vi
på att ha roligt, medan när vi tänker på att lära oss tänker vi på att arbeta. Men spel har
bevisat att detta är fel när de triggar lärandet som är en del av nöjet. Ett av spelen han skrev
om var The Elder Scrolls III: Morrowind (2002) som han säger inte har någon tutorial och är
ett långt, komplext och svårt spel, framför allt för nybörjare. Han skrev också att spelarnas
val påverkade spelet och därför kan spelet variera från person till person. Två olika spelare
kan spela igenom spelet och få olika utfall på grund av de olika val som gjorts i spelet. Detta
och att spelaren får investera tid på att bygga upp sin karaktär och utveckla den säger Gee är
nyckeln till att de spenderar så mycket tid som de gör för att lära sig spelet. Enligt Gees
resonemang krävs ingen tutorial för att man skall lära sig ett komplext spel, det räcker att få
spelaren intresserad att investera tillräckligt tid i spelet.

2.2.2 Tutorial utanför spel
En tutorial utanför spel är vanligtvis en handbok eller ett digitalt dokument och innehåller
information och instruktioner. Enligt Andersen et al. (2012) är dock tutorials i spel
effektivare för utlärning, då spelarna direkt provar medan de följer tutorial-instruktionerna.
Andersen et al. (2012) hävdar att sitta med en handbok istället för en tutorial i spelet är
billigare för spelutvecklarna och att det går snabbare att utveckla dem. Denna åsikt delas
med Adams & Rollings (2007) angående att de tar mer tid och kräver större insats att skapa
tutorials i spel än vad det gör att skapa handböcker eller digitala dokument. Andersen et al.
(2012) och Adams & Rollings (2007) nämner också att tutorials i spel är en effektivare metod
att lära ut på än handböcker och digitala dokument. Andersen et al. (2012) säger att
nackdelen med tutorials utanför spelet är att spelaren tvingas ta ett uppehåll ifrån spelet för
att söka reda på den informationen som de behöver veta.

2.2.3 Tutorial i spel
Tutorials i spel finns i många olika varianter. Studien som Andersen, et al. (2012) gjorde
jämför tutorial-banor som begränsar spelarens frihet med tutorial-banor som tillåter frihet
och möjliggör spelaren att förbise tutorial-informationen. Resultatet ur denna studie blev att
tutorial-banor med begränsningar förbättrarengagemanget och bevarar intresset under en
längre period.
Vissa spel, som Starcraft 2 (2010), har en hjälpfunktion med olika typer av information för
att hjälpa spelarna vid behov. Hjälpfunktionen brukar finnas tillgänglig via en knapp i spelet
och presenteras för spelaren när denne trycker på knappen.

Figur 1

Text och bilder är en del av markmiljön
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Det finns ett antal spel som har en tutorial utskriven i själva miljön och denna typ av tutorial
brukar enbart finnas på den första banan, eller som i vissa spel på banor där något nytt
presenteras för spelaren. I The Bindings of Isaac (2011) finns en tutorial utskriven på golvet
av första banan, denna tutorial använde sig av både text och bilder (se Figur 1). Giana
Sisters: Twisted Dreams (2012) har också sin tutorial i miljön men den visas som en träskylt
i bakgrunden (se Figur 2). Det finns även tutorials som är en del av miljön men som enbart
går att läsa när spelaren aktiverar den, ett exempel på sådan tutorial hittas i Dark Souls
(2012).

Figur 2

Skylt i bakgrunden med tutorial tillhörande miljön

Spel som Civilization V (2010) har en popup-tutorial, detta är rutor som dyker upp på
skärmen med hjälpsam information för spelarna (Se Figur 3). I Civilization V (2010)
kommer dessa fönster upp varje gång spelaren försöker göra något som de tidigare inte har
gjort. Fönstren som kommer upp kan i detta fall tryckas bort med ett knapptryck, men det
kan även finnas spel med fönster som inte försvinner förrän spelaren utfört instruktionerna
som finns på rutan.
Det finns även vissa spel som använder sig av ljud tillsammans med någon av de
ovanstående metoderna för att instruera spelaren igenom tutorial-banan.
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Figur 3

Figur 4

En popup-tutorial i Civilization 5

En bild på hjälp menyn i Starcraft 2 och allt man kan läsa mer om

Spel kan också ha en valfri tutorial som spelaren kan välja att genomföra om de vill eller helt
strunta i den (Andersen et al, 2012). Starcraft 2 (2010), Giana Sisters: Twisted Dreams
(2012) och Spelet Dark Souls (2012) är några exempel på spel som har en valfri tutorial.





För att komma åt tutorialen i Starcraft 2 (2010) behöver man gå in i hjälp menyn (se
Figur 4) via spelmenyn. Förutom själva tutorialen finns även information om spelets
enheter, byggnader och annan information spelarna skulle kunna behöva innan de
beger sig till online läget.
Giana Sisters: Twisted Dreams (2012) har istället tutorial skyltar i bakgrunden av
banorna med förslag på hur spelaren ska kunna överkomma hindret framför sig.
Spelet Dark Souls (2012) har aktiverbara tutorials på första banan som är utspridda
på marken (se Figur 5) och dessa tutorials är valfria att följa. I banorna efter kommer
liknande texter ligga på marken från andra spelare som kan vara till en hjälp men kan
också enbart vara ett meddelande.
6

Dessa typer av tutorials där instruktionerna är i menyn eller i bakgrunden är valfria enligt
Andersen et al. (2012), eftersom spelaren inte är tvungen att utföra uppgifterna för att
komma vidare i spelet. Dessa lämnar mer frihet till spelaren och är en av de tutorial typerna
som undersökningen kommer fokusera på.

Figur 5

Den röda texten är en del av Dark Souls miljö men det går även att trycka på
den för att få upp en tutorial ruta som syns ovan karaktären
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3 Problemformulering
Enligt Desurvire & Wigberg (2008) är tutorial-banor främst till för den oerfarne spelaren så
att denne kan mjukt introduceras till spelet. Även om en tutorial-bana ofta är nödvändig är
den inte det i alla spel, spel som Pac-Man (1980) och Tetris (1984) använder sig inte av
någon tutorial-bana enligt Andersen et al. (2012). Spel med en tutorial eller en tutorial-bana
som är relevant för sammanhanget visar högre potentialför en förbättrad utlärning till
spelarna. The Legend of Zelda (1986) hade ingen tutorial-bana alls, det närmaste spelet kom
i form av en tutorial var gränssnittet som enbart visade spelarna två knappar till vilka de
kunde tilldela föremål. I de lite nyare Zelda spelen som The Legend of Zelda: Twilight
Princess (2006) är det samma princip som gäller, det finns inte någon tutorial-bana men
gränssnittet används för att leda och lära spelarna genom spelet. Idag är det allt vanligare att
spel använder sig av en tutorial-bana för att förbereda spelaren inför kommande hinder i
spelet. Gee (2004) nämner att folk inte alltid är ivriga att göra svåra saker och att det finns
två sätt att hantera detta på. Det första är att tvinga spelaren utföra uppgifterna och det
andra är att göra spelet lättare.
Många av dagens spel använder sig av popup-tutorials vilket kan vara ett fönster som
presenteras på skärmen likt popup-reklam på Internet. I den här typen av tutorial-banor
brukar spelaren antingen kunna stänga rutan när denne läst informationen eller bli tvingad
att utföra något specifikt innan rutan försvinner. Vana Internetanvändare har förmodligen
som instinkt att trycka ner dessa fönster så fort de kommer upp och i spel kan detta leda till
att spelarna trycker bort viktig information. I de spel med popup-rutor som inte går att ta
bort eller där popup-rutorna innehåller mycket text kan det förekomma att spelarna inte
läser och provar sig fram istället med resultatet att de blir frustrerade. Problemet som detta
arbete undersöker är hur popup-rutor påverkar spelaren och om den kan bli mer effektiv
med en annorlunda presentation.
Hur påverkar popup-tutorials spelarnas generella förmåga att klara av spelet i jämförelse
med en tutorial som är integrerad i miljön?

3.1 Metodbeskrivning
För att utvärdera frågeställningen har ett spel skapats i två versioner. Den ena versionen
använder sig av popup-tutorials och den andra använder en tutorial-design med större
frihetsgrad. Spelet utmanar spelaren med fiender och hinder som ska överkommas på
snabbaste möjliga tid. Efter varje bana presenteras spelarens tid och antalet gånger de
använt sina förmågor för att sedan kunna avgöra hur väl spelaren lärt sig från tutorialbanan. Eftersom detta arbete inte testar spelarens problemlösningsförmåga är spelets hinder
designade för att lätt kunna listas ut, men däremot är genomförandet en utmaning. Efter att
spelarna avklarat spelet svarade de på en enkät rörande spelet och deras spelvanor i
generellt.
Spelgenren pusselspel valdes eftersom det är enkelt att skapa men fortfarande utmanande
för spelaren. Det är även enkelt att anpassa tutorials till pusselspel. Spelet skapades i
GameMaker (1999) som erbjöd ett snabbt verktyg för ändamålet, vilket var att skapa ett spel
med två olika tutorials för att testa frågeställningen.
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3.1.1 Översikt av spelets mål
Spelarna ställdes inför två olika tutorial-banor med samma information men med en
annorlunda presentation av informationen. Båda tutorial-banorna och dess efterföljande tre
banor är designade för att spelaren ska ta sig förbi utmaningarna i en specifik ordning. Den
första tutorialen använder sig av rutor som kommer upp innan varje moment. Dessa rutor
innehåller information som är nödvändig för att en ny spelare till denna genre ska förstå hur
och vad som ska utföras. I tutorial ett pausas spelet varje gång en ruta med information
dyker upp och valet att läsa den eller inte är upp till spelarna. När spelarna i tutorial ett har
tryckt bort en ruta kan de senare inte ta fram den igen ifall de skulle behöva hjälp.
I tutorial två väljer spelaren själv när denne ska utnyttja tutorialen genom att trigga dessa via
gröna knappar som finns på banan. När en av knapparna blir aktiverad dyker informationen
upp på golvet till den kopplade utmaningen. Informationen på marken som dyker upp när
spelaren aktiverar en knapp försvinner inte förrän spelaren har klarat av banan tutorialen
befinner sig på och kommit till nästa bana.

3.1.2 Översikt av Undersökningen
Undersökningen har genomförts med hjälp av speltestning, observation och enkäter. Men
innan själva undersökningen startade fick varje testperson besvara en enkät. Med hjälp av
denna enkät delades testpersonerna upp i två grupper med liknande erfarenheter i varje
grupp.
I speltestningen har ett antal personer spelat spelet under observation, både erfarna och
oerfarna. För att få ett starkare resultat underlättar det om både erfarna och oerfarna spelare
deltar i speltestningen. Det är större chans att de oerfarna spelarna kommer behöva ta hjälp
av tutorials än de erfarna spelarna, och därför är det bra att ha med båda.
Utöver observationen under speltestningen har statistikdata antecknats. Denna statistik
omfattar hur många gånger spelaren har använt förmågor, hur många gånger spelkaraktären
har dött och tiden det tog att spela igenom banan. All statistikdata har tillsammans med
anteckningarna från observationen visat hur det har gått för spelarna. Observationen har
gjorts för att se om spelarna ser förvirrade ut eller om de verkar förstå vad som ska göras.
För att ytterligare stärka resultatet har spelarna fått svara på en enkät efter speltestningens
utförande. Enkäten omfattar frågor rörande spelet generellt samt spelarnas spelvanor. När
all data är insamlad ställs det upp i en tabell för att se vilken tutorial-grupp som fått bäst
resultat.

3.2 Beskrivning av spelet
Spelet är ett 2D pussel spel inspirerat av The Legend of Zelda (1986) och The Bindings of
Isaac (2011). Spelet går ut på att ta sig igenom banorna på snabbast möjliga tid och samtidigt
undvika hinder i form av torn och spikar. Banorna är designade för att tvinga spelaren att ta
en sicksack-liknande väg från toppen till botten av skärmen (se Figur 6). Under spelarens
väg mot botten kommer olika hinder att försöka stoppa spelaren från att ta sig till ett par
knappar. Det finns ett antal hinder, och efter varje hinder kommer det finnas en röd knapp
(se Figur 7) som ska tryckas ned. Det är inte förrän alla fem knappar på banan är nedtryckta
som spelaren kommer att vinna och få gå vidare till nästa bana, som är något svårare.
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Figur 6

Figur 7

Figuren visar hur banorna är sicksack-liknande

Figuren visar hur de röda knapparna ser ut

Utöver rörelseknapparna har spelarna till sitt förfogande två knappar för att aktivera två
olika förmågor. Dessa förmågor kan användas för att ta sig genom de faror och hinder som
finns utsatta på banan. Första förmågan är ”magic ball” vilket som det låter är en boll som
spelarens karaktär skjuter ut mot muspekaren. Boll studsar mot väggar den kommer i
kontakt med samt reflekterar inkommande projektiler. Andra förmågan är ”magic box” som
skapar en låda, som försvinner efter en kort tidsperiod. Lådan kan bland annat användas för
att ta skydd från inkommande attacker. Spelaren kan använda en tredje förmåga ”push” för
att knuffa lådor och "magic box", vilket används via muspekaren i kombination med
rörelseknapparna.

3.2.1 Beskrivning av tutorial-banor
Tutorial-informationen är uppdelade på de två första banorna. Första banan har den
viktigaste informationen för att spelarna ska veta hur denne ska röra sin karaktär, vad de ska
undvika, samt förmågan att knuffa lådor. Bana två introducerar de andra två förmågorna
spelkaraktären har till sitt förfogande.
Tutorial ett använder sig av popup-rutor som visar den information spelaren behöver för att
klara de kommande hindren. Dessa aktiveras när spelaren kommer till en specifik del av
banan, och vid aktivering pausas spelet för att låta spelaren ta till sig informationen.
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Figur 8

Figuren visar hur tutorial-knappar ser ut i tutorial-bana två

Tutorial två använder sig inte av popup-rutor med information, istället finns gröna knappar
på banan som spelaren kan aktivera (se Figur 8). När en grön knapp är aktiverad kommer en
text med information att visas för den tutorial-delen som informationen gäller. Denna text är
exakt likadan som i tutorial ett men den försvinner inte och är skriven på banans golv.

3.3 Undersökning
Undersökningen ska ge en klar bild över vilken tutorial-presentation som är bättre på att
lära ut spelet. Undersökningen använder sig av data från speltestning och anteckningar från
observationer av speltestarna. Efter speltestning besvarade alla speltestare på en enkät som
ska stärka den data som samlats in under speltestningen.

3.3.1 Undersökningsmetoder
Undersökningsmetoder som användes är snarlika de som beskrivs i Andersens et al. (2012)
artikel, dvs. speltester, observation och intervjuer. I detta fall har inte intervjuer använts,
istället användes enkäter för att fylla samma syfte. Deras undersökning mäter lärbarheten
genom tid och misstag, vilket är den mätmetod som forskarna enats om enligt Grossmans et
al. (2009) artikel.
I Andersen et al. (2012) artikel valde de en metod som utförs genom Internet där de kunde få
en stor mängd av testpersoner. De nämner att denna metod är bra för att samla in
information på spelare utan att behöva fråga om lov. Andersen et al. (2012) använde sig av
den informationen som samlats in från internet-testerna för att beräkna spelarnas beteende
för att sedan kunna dra slutsatser.
Grossman et al. (2009) undersökning gjordes i ett rum där en coach satt med deltagarna och
försökte lära dem programmet AutoCAD som är ett verktyg för arkitekter. Detta lät
Grossman et al. (2009) att observera testpersonernas beteende och förmågor att använda
programmet.
Lite senare i Andersen et al. (2012) artikel förklarar de att metoden de använde inte var
optimal eftersom de inte kan observera och kan heller inte ställa frågor som de skulle vilja få
svar på.
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Med Andersens lärdom i åtanke fokuserade detta arbete på en mindre och mer kvalitativ
undersökning som kunde utnyttja observationer. Genom observationer kunde mer
detaljerad information samlas in.
Innan deltagarna blev indelade i grupper fick de informationen att testets ändamål var för en
undersökning och att deras riktiga namn inte kommer användas. Sex personer delades upp i
två grupper där ena gruppen testade tutorial ett och andra gruppen testade tutorial två.
Under speltestningarna sparades statistikdata samt att observationsanteckningar togs och
enkäter besvarades för att stärka statistikens resultat. De data som samlats in är tiden det
tog för spelarna att göra klart banorna, antalet gånger spelarna använt förmågor och hur
många gånger karaktären dött.
Speltestningen observerades och anteckningar fördes ned på papper för att stärka eller
motbevisa statistikdata från spelet. Enligt Bryman (2002) används observationer för att
kunna anteckna människors beteenden utan att behöva använda sig av en enkät eller
intervju. I en enkät kan testpersonen beskriva hur denne kände sig under spelet, vilket man
även kan konstatera med hjälp av observation under testningen. Observation är i detta fall
till för att föra ner testpersonernas beteenden under spelningen, vilket en intervju inte gör.
Därmed kan observationen användas som komplettering till enkäten. Frågorna som en
sluten intervju ska bidra med går att ersättas med en enkät då den är snabbare, lättare och
billigare att genomföra än en intervju. Både observationen och enkäten är till för att stärka
eller motbevisa den data som samlas in från speltestningen. Enkäterna kommer ta bort
intervjuaren från ekvationen och därför elimineras också intervjuarens påverkan av
resultatet (Bryman, 2002). Enkäter precis som intervjuer med slutna frågor underlättar
bearbetningen av insamlad data men det går tyvärr inte att ändra och omformulera frågor i
efterhand med enkäter vilket är fördelen med en intervju. I en intervju går det även att lägga
till följdfrågor till de frågor som finns eller även ställa helt nya frågor som man kommer på
under testet.

3.3.2 Enkät
Spelarna bidrog med ytterligare information genom att svara på enkät före och efter
speltestningen.
Den första enkäten som testpersonerna fick svara på innehöll frågor om spelarnas spelvanor.
Enkäten användes för att dela in grupperna så de hade liknande erfarenheter i båda
grupperna. Med hjälp av enkäten har spelarnas erfarenhet av spel uppskattas, specifikt den
typen av spel som spelats under testningen.
Den andra enkäten fick spelarna svara på efter speltestet, där frågorna baserar sig på själva
utförandet. Denna enkät bidrar med ytterligare information om speltestet och hur spelarna
tog till sig tutorial-informationen samt hur stor användning de hade av den.
Deltagaren har även fått chansen att uttala sig i fritext om spelet. Enkätfrågorna gav också en
uppskattning av hur svåra banorna har varit för att se hur jämn svårighetsnivån var under
hela spelet och om spelarna gjort framsteg.
Enkäten som spelarna fick svara på efter speltestet bidrog med ytterligare information om
speltestet och hur mycket de hade användning för den.
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3.3.3 Problem med metoden
Observatorn kan med sin närvaro leda till felaktigt resultat då spelaren kan känna en press
på sig och göra beslut de i vanliga fall inte skulle ha gjort. För att få ett bättre och tydligare
resultat behövs fler testpersoner än vad som har deltagit i undersökningen. I en mindre
testning som denna blir det svårare att få en jämn fördelning av spelare med spelerfarenhet
och utan spelerfarenhet i båda grupperna. Det skulle heller inte vara praktiskt att göra en
undersökning på genusrelaterade skillnader. Att ha få testpersoner kan resultera i att
slutresultaten av båda testgrupperna blir för lika varandra, beroende på hur spelvana
testpersonerna är. Det skulle ha gynnat speltestningen att ha lika många erfarna som
oerfarna testpersoner i båda grupperna.
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4 Genomförande
Detta kapitel kommer gå igenom arbetets utveckling av ett pusselspel som ska ha två olika
versioner med olika tutorials i varsin version. Mina tankegångar, samt lösningar till de
problem som dykt upp under projektets genomförande skall också presenteras under detta
kapitel.

4.1 Process
Som första steg i arbetet gjordes listor med idéer på fiender, förmågor, vilken typ av spel som
ska skapas och ungefär hur det skulle se ut baserat på inspirationskällorna Zelda (1986) och
The Binding of Isaac (2011). När detta var klart gjordes en Work Breakdown Structure
(WBS) som är en planeringsmetod enligt Pressman (2000). Metoden ger en bild av projektet
som en helhet men också som individuella funktioner. Jag använde mest denna som en ”to
do” lista och för att hålla koll på alla saker som behöver göras. Med hjälp av en WBS kunde
jag lätt göra en sak åt gången och markera det som var klart för att sedan gå vidare till nästa
sak på listan.
Som första uppgift hade jag i min WBS att skapa en karaktär och ge den rörelser. Efter detta
skulle jag göra en lätt tutorial som gick att testa för att senare kunna skapa en första bana
och ge karaktären någon förmåga. För att kunna testa karaktärens förmåga behövde jag
också göra en fiende för att se huruvida förmågan håller upp mot den. När jag hade grunden
för allt färdigt kunde jag fylla ut och förbättra allt eftersom. Arbetsprocessen var en iterativ
process där jag jobbade med en punkt i taget, testade denna och om punkten behövde ändras
upprepades processen tills ett önskat resultat uppnåddes.
Det viktiga enligt Desurvire, Caplan & Toth (2004) är att spelare förutom designern ska testa
spelet väldigt tidigt i utvecklingen för att se om spelet är spelbart. Detta är för att en designer
inte kan förutspå alla beteenden från en spelare. Detta påverkade mitt val till att göra små
speltester under utvecklingen av spelet samt låta någon annan person testa spelet i mindre
faser under utvecklingen.

4.1.1 Spelet
När jag skulle börja skapa spelet hade jag två program att välja mellan. För att slippa sitta
och lära mig ett tredje program under större delen av examensarbetet valde jag ett av de två
program jag redan hade kunskap inom. Det ena programmet var Unreal Development Kit
som använder sig av Unreal Engine 3 och det andra var GameMaker (1999) som använder
sig av 2D sprites. Jag hade planerat att göra ett plattformsspel i stil med Giana Sisters:
Twisted Dreams (2012) eller pussel/labyrintspel i stil med Zelda (1986) och The Bindings of
Isaac (2011). För att kunna göra det var jag tvungen att ha krav på programmet. Mina krav
var först och främst att något om inte båda av de spelen ska gå att göra lätt och snabbt i
programmet. Det andra kravet var att man ska ha möjligheten att ändra saker i spelet om det
skulle behövas. Tredje är det absolut viktigaste och det är att de tutorials jag har tänkt göra
ska gå att göra utan stora svårigheter. I båda programmen går det att få ihop en bana väldigt
snabbt och hoppa in i den för att testa, men GameMaker (1999) var smidigare att göra
ändringar i och att göra just de genrer jag behövde göra för mitt arbete under den
begränsade tiden jag hade.
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Spelet i sig skulle gå att använda för att göra tester på tutorials och för att en tutorial ska
fungera behöver spelarna kunna lära sig något. I Andersens et al. (2012) artikel som
behandlar lärandet i tre olika tutorials testar de dessa i tre olika spel. De tre spelen hade
enbart en sak gemensamt, vilket var att de alla är av genren pusselspel. Detta fick mig att
välja den genre att jobba med för att testa de två tutorials jag valt.
Rörelserna var en av de första uppgifterna som skulle göras enligt min WBS. Utan rörelserna
skulle jag inte kunna testa något annat, men även denna lätta uppgift kom med sina
problem. Först skulle jag välja vilka knappar som skulle användas för rörelserna och här tog
jag inspiration från plattformsspelet Andersen et al. (2012) använde sig i sin testning och
The Binding of Isaac (2010) som båda använder sig av W, A, S, D tangenterna för rörelserna.
När knapparna var fastställda tittade jag på två olika sätt att göra rörelserna i GameMaker
(1999); det ena var med hjälp av "move fixed" funktionen och det andra med hjälp av "set
speed" funktionen. Jag valde "set speed" för det gav mjukare rörelser än "move fixed" och
därmed låter spelkaraktären springa runt saker mycket smidigare.
Enligt Desurvire et al. (2004) ska kontrollerna vara naturliga utplacerade för spelarna. För
att spelarna inte ska behöva dra handen över hela tangentbordet när de ska utföra en lätt
uppgift använde jag mig av knapparna Q och E. Innan jag använde de knapparna jag
beslutade mig för i slutändan hade jag för förmåga ett och två valt knapparna E och vänster
musknapp. Knappen E utförde sitt jobb bra, det är mindre risk för att spelarna kommer åt
den av misstag men vänster musknappen som används ofta utanför spelet är en större risk
att en spelare kommer åt den förmågan av misstag utan tutorialen. Jag bytte vänstra
musknappen till Q då den är lika långt ifrån rörelse knapparna som E och tar bort den stora
risken av att en spelare upptäcker en magi i förväg av tutorialen.

Figur 9

Den första tutorialen för rörelserna

4.1.2 Tutorials
Enligt Andersens et al. (2012) är tutorials som ger spelaren information precis innan den
informationen behövs mer effektiva än de som presenterar spelaren med information vid fel
tillfällen. Detta var grunden till varför jag valde att presentera informationen till spelarna
precis innan de behöver en användning av den (se Figur 9 och 10).
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Figur 10

Den tredje tutorialen för rörelserna och är med i tutorial två

I Andersen et al. (2012) artikel används tre olika spel med varsin tutorial, ena tutorialen
använder sig av popup-skyltar med en OK knapp spelaren kan trycka på för att få bort rutan.
Den andra tutorialen använder sig också av en popup-skyltar men denna ser mer ut som en
pratbubbla som pekar med spetsen på "funktionen" som ska användas för att instruktionen
skall försvinna. Den tredje och sista tutorialen som används i artikeln är en text som
spelarna själva kan aktivera genom att trycka på ett utropstecken som finns utplacerade på
spelets banor.
Efter att ha läst artikeln och fått inspiration av den gjordes en "brainstorm" för att få några
idéer till tutorialen som skulle kunna användas till mitt eget arbete. Det väsentliga jag
eftersökte i den nya tutorialen var att ge spelaren friheten till att antingen aktivera den eller
strunta i den helt.
I första tutorialen tog jag idén från Zelda spelens skyltar där spelaren får gå fram och trycka
på skylten för att få upp det som står på skylten. Att ha en skylt att trycka på för att få upp en
ruta med tutorialen ansåg jag vara för likt popup-tutorialen. För att slippa rutorna gick
tanken över till knappar och tutorial som ritas ut på banans golv. Jag valde att ha knappar
som aktiverar en tutorial åt gången för att undvika kluster på skärmen som skulle kunna
förvirra spelare. Genom att ha en tutorial åt gången kan spelarna också fokusera på att lära
sig en mekanik i taget. Detta är en blandning mellan Dark Souls (2010) tutorial och The
Binding of Isaac (2011) där istället för att en popup-ruta med text dyker upp så skrivs texten
ut på banan och stannar där. Med inspiration från The Binding of Isaac (2011) skapades en
tutorial med både text och bilder utritade på golvet vid nedtryckt knapp (se Figur 11).
Problemet med denna var att tutorialen var för olik popup-tutorialen och kunde ha en
påverkan av tutorialens förmåga att lära ut.
Eftersom spelet går ut på att trycka ner de röda knapparna kunde spelarnas nyfikenhet och
okunskap få dem att trycka ner de gröna med även om de inte vill ta fram tutorialen. Efter
detta beslutade jag mig för att ta idén att rita ut tutorialen på marken men denna gång rita ut
enbart text och ovanför de gröna knapparna skriva tutorial och vad den handlar om. Att ge
spelaren friheten att experimentera gynnar lärandet mer än att enbart presentera spelaren
med en text att läsa, skriver Andersen et al. (2012) i sin artikel. Tidiga utvecklingstester
visade på svårigheten att knuffa lådor i spelet, vilket berodde på ovana och att det var lite för
många förmågor som presenteras under kort tid. Efter denna feedback togs beslutet att flytta
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två tutorial-delar till andra banan. Därmed delades tutorial-informationen upp på två banor
istället för en som det var tänkt från början. I och med denna ändring får spelaren mer tid att
vänja sig putta lådor i spelet, men spelaren får även mer tid på sig att testa förmågorna
mellan dess introduktion.

Figur 11

Tutorialen för tutorial två innan den blev enbart text

4.2 Designval
För att spara ner spelets statistik för death, magic box, magic ball och time fanns ett antal
lösningar; att spela in spelningen och anteckna ner i efterhand eller få spelet att spara
information själv till en textfil. Spela in och räkna i efterhand kan leda till att det blir fel i
siffrorna.

Figur 12

Statistiken slutet av bana ett

Ett annat sätt att få ut statistiken på är att låta den skrivas ut som "score" funktion i slutet av
varje bana (se Figur 12). För att få spelet att skriva ut all den statistik jag ville i ett
meddelande gjordes fyra olika "score" funktioner. För att spelaren inte ska kunna veta vad
siffrorna står för togs namnen bort så att "score" funktionen enbart skriver ut siffror (se
Figur 13).
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Figur 13

Statistiken slutet av banan, utan att visa vad siffrorna representerar

4.2.1 Bandesignen
Andersen, et al. (2012) artikel bidrog till mitt övervägandeför valet av en sicksack liknande
bandesignen (se Figur 14) som ska leda spelaren från starten av banan till slutet av banan
utan att spelaren känner sig tvingad. Enligt Andersen, et al. (2012) så gynnas lärandet om
begränsningen av en bana lägger fokuset på en specifik sak. Självaste banans design är linjär
för att kunna leda spelaren i rätt riktning utan att behöva ha någon användning av skyltar
eller pilar. De flesta av spelets hinder är utplacerade i små rum på ett liknande sätt som i The
Binding of Isaac (2011).

Figur 14

En bild på den första banan som är sicksack liknande med små rum

För att kompensera för de två tutorial-delar som tagits bort placerades fler lådor ut på både
första och andra banan. Under den första banan blir spelarna inte presenterade med någon
annan förmåga än att knuffa lådor. De extra lådorna var för att ge spelaren en större chans
att överleva mot tornen utan de två förmågorna som presenteras under andra banan. De
lådor som placerades ut på andra banan var mest för att kompensera bristen av förmågor
fram tills spelaren har blivit informerad av tutorials.

4.2.2 Förmågor
När jag skulle skapa förmågor till spelet hade jag några krav som behövde uppnås för att jag
skulle kunna använda dem och dessa var att de inte skulle vara för lätta eller enformiga men
samtidigt inte för komplicerade för användning. Förmågorna skulle också kunna användas
strategiskt i farliga situationer. Efter min brainstorm (se Tabell 1) hade jag sex alternativ (se
listan nedan och Figur 15) att välja mellan.
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Figur 15

En illustration på hur de sex alternativen kunde se ut

1. Det första av dessa alternativ var energisköldar som spelaren kunde lägga ut för att
skydda sig. Tanken med denna var att spelarna kunde lägga ut max tre sköldar åt
gången för att skydda sig och efter en viss tid skulle de försvinna.
2. Det andra alternativet var bomber som spelaren kunde kasta på fienderna, och som
till slut förstördes.
3. Det tredje alternativet var TNT lådor som spelaren kunde lägga fram framför sig och
knuffa runt, men efter en stund eller efter några träffar av fienden skulle den
explodera.
4. Det fjärde alternativet var en energi boll som spelaren kastade ut för att skydda sig
själv och som gick att styra åt sidorna med en konstant fart mot riktningen den sköts
åt.
5. Det femte alternativet var en boll spelaren kastade ut och sedan kunde spelaren
hoppa (teleportera) till bollens position.
6. Det sista och sjätte alternativet var att ha en förmåga som förvandlade spelaren till en
boll och gjorde spelaren odödlig mot allt hot.
Men de slutgiltiga förmågorna var inte tagna rakt av från dessa alternativ, istället gjordes
"TNT box" om till "magic box", bomber gjordes om till "magic ball" och "push/ pull" blev
enbart "push" som låter spelaren att knuffa lådor.
Tabell 1 Tabellen visar alla de förmågor som skrevs ned under brainstormingen
Förmåga

Förklaring

Används
i spelet

Push/ pull

Förmågan att knuffa och dra lådor

Nej

Push

Förmågan att knuffa lådor

Ja

TNT Box

En låda som efter en tid exploderar

Nej

Magic Shield

Skapa tre stationära sköldar

Nej
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Teleport Ball

Skjuter ut en boll som kan aktiveras igen för
att flytta spelaren till dess position

Nej

Transform into a Ball

Förvandlar spelaren till en boll och gör
spelaren odödlig

Nej

Clone

Skapa en klon av spelaren som rör sig med
spelarens rörelser

Nej

Large Moving Magic Wall

Skapar en stor sköld som rör sig framåt och
blockerar alla fiende skott

Nej

Bomber

Kastar bomber som sprängs när de landar

Nej

Magic Mines

Lägger ut minor som sprängs när fienden går
över dem

Nej

Large Magic Ball

Skjuter ut en stor boll som studsar och
skyddar mot fiende skotten

Nej

Magic Sword

Skapa ett magiskt svärd under en viss tid

Nej

Magic Bow

Skapa en pilbåge under en viss tid som skjuter
magiska pilar

Nej

Magic Box

Skapa en låda som går att knuffa under en
viss tid

Ja

Magic ball

Skjuter ut en studsande boll som reflekterar
fiende skotten

Ja

Figur 16

Magic Box när den var en TNT låda
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Figur 17

Magic box som hjälper spelaren att skydda sig mot projektiler

När jag hade mina alternativ tog jag min lista på krav för att se vilka av alternativen som
uppfyllde mina krav. Om inget alternativ hade uppfyllt mina krav skulle jag ha kollat efter de
alternativ som uppfyllde flest krav i min lista. Alternativet att kunna teleportera sig och bli
odödlig stryktes på grund av att de tog bort faran på ett eller annat sätt. Bomberna är väldigt
vanliga då de finns i både Zelda (1986) och The Bindings of Isaac (2011), vilket inte är fel i sig
men det som eftersöktes var förmågor där spelaren skulle behöva ta del av tutorialen.
Efter den första elimineringen fanns tre av alternativen kvar att välja mellan. TNT (se Figur
16) lådan medförde en till förmåga som också finns i Zelda (1986) och The Bindings of Isaac
(2011) vilket är att knuffa lådan. TNT lådan och energi sköldarna utförde ungefär samma
uppgift vilket var att skydda spelaren från projektiler under en kort stund och inte på samma
sätt som odödligheten. Jag valde TNT lådan över energi sköldarna för den gick att flytta runt
och var begränsad till en låda åt gången. Under utvecklingen ändrades TNT lådan till "Magic
Box" (se Figur 17) som är ett mellanting av TNT och energisköldarna. Att TNT lådan skulle
sprängas men inte kunna förstöra något annat än spelaren förstörde syftet med den och
baserat på hur mycket tornen skjuter mot spelaren skulle den ha sprängts snabbt.
Energibollen som man kunde styra fick vara kvar men blev av med sin styrning. Det skulle
ha blivit för enkelt med egen styrning och jag ville ha något som man bara kunde skjuta ut
men fortfarande inte åka helt rakt så jag ersatte egen styrning med att studsa mot väggarna
(se Figur 19). Bollen blev "Magic ball" (se Figur 18) och var helt okej för att skydda sig på
långt håll. För att göra det lättare att se vart Magic ball flög implementerades ett glitterspår
efter bollen (se Figur 19).
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Figur 18

Figur 19

En magic ball utan glitter efter sig

En magic ball med glitter som reflekterar bort projektiler

Förmågorna skulle inte vara för svåra för spelaren att använda så de inte ville använda dem
men de skulle inte ta bort faran helt för spelaren.

4.2.3 Fienderna
Spelarens fiender i spelet är allt det som kan döda spelkaraktären. När jag påbörjade
skapandet av spelet hade jag flera alternativ att välja som fiender. Bland alternativen fanns
torn som skjuter mot spelaren, vandrande monster med olika vapen och olika fällor. Tornen
fanns i olika varianter, som antigen skjuter i en och samma riktning, ett förprogrammerat
mönster eller som alltid skjuter mot spelaren. Monstren fanns med olika vapen så som spjut
och sköld eller pilbåge och fällorna fanns i olika varianter som pilar från väggen och gropar.
Tornen valdes som fiender i spelet eftersom de är stillastående och är tydligt synbara för
spelaren samt för att de kompletterarspelarens defensiva förmågor. Skotten från tornen
skjuts i en rak linje, där riktningen bestäms av spelarens position i det ögonblicket skottet
avlossas.
Som komplement till tornen valdes taggar i marken. Taggarna är utsatta på en fast position
och alltid synliga. De används indirekt till att vägleda spelaren mot rätt riktning genom att
avskära vissa delar av banan.
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4.3 Utvecklingstester
Speltesterna som gjorts under projektet var för det mesta enbart interna men det gjordes
några externa tester för att få feedback från andra personer. Många av de ändringar som
gjorts under projektet gjordes på grund av feedback från testarna.
Efter feedback på att det var frustrerande att dö och behöva springa om hela banan igen så
insåg jag att spelet inte nådde upp till det Gee (2004) nämner i sin artikel om att spel bör
vara positivt frustrerande. Med detta menar han att spel ska vara svåra men fortfarande visa
spelaren att de gör framsteg i spelet även om de dör. Med Gee (2004) artikeln i baktanke
implementerad jag ett checkpoint system som förflyttar spelkaraktären till checkpointen
med hjälp av jump to position funktionen när spelkaraktären dör. Det var inte enbart de
långa vägarna spelarna var tvungna att springa om efter de dött som fick negativ feedback,
även grafiken på spikarna gjorde spelarna frustrerad då de tyckte att väggar och spikar var
för lika varandra. Detta fick mig att ändra grafiken för spikarna och göra taggarna större så
att spelarna kan klart och tydligt se att det är spikar (se Figur 20).

Figur 20

Bild på spikarna före och efter

23

5 Utvärdering
Under detta kapitel kommer undersökningen beskrivas och statistiska resultaten
presenteras.
Den insamlade informationen är baserat på undersökningsmetoder ur artiklarna Kelleher &
Pausch (2005) och Andersen, et al. (2012). Tre typer av information har samlats in. Den
första är informationen som skrivits ner under observationen, den andra är spelarnas
statistik efter varje avklarad bana och den tredje är en enkät som ska reflektera spelarnas
svårigheter och åsikter om spelet.

5.1 Spelarna
Testpersonerna som valdes är bekanta och vänner till mina vänner, som jag personligen inte
kände. Jag valde att inte ta med personer som jag känner personligen för att inte påverka
undersökningen och svaren på enkäterna. När jag hade sex stycken testpersoner fick de en
kort enkät att svara på, se Enkät A i Appendix A. Denna enkät användes för att ta reda på
testpersonernas spelvanor och med hjälp av det kunna dela upp personerna jämt i två
grupper.
Testpersonerna är runt 20-25 års ålder. Fem av dem är män och en är kvinna. De flesta
spelar eller har spelat PC spel, men vissa spelar även på konsol (se Tabell 2). Testdeltagarna
delades upp med hjälp av enkäten som nämndes ovan, enkäten hade fem frågor om
spelarnas spelvanor. När enkäterna samlades in jämförde jag svaren och parade ihop
deltagarna två och två, för att kunna splittra dem till varsin grupp. Första gruppen kallade
jag P och den andra gruppen kallade jag för S baserat på popup och självaktivering.

Tabell 2 Tabellen visar hur testpersonerna svarade på första enkäten med svaren 1-5, där 1
betyder lite och 5 betyder mycket för alla frågor utom andra frågan. (Se Enkät A i Appendix
A)
Svaren på Enkät A
P1
1. Vad är du för "gamer"? 1 (Casual) 3

P2

P3

S1

S2

S3

2

4

4

4

2

- 5 (Hardcore)

2. Är du dator eller konsol spelare?

PC,
Wii U

Xbox
360 &
Xbox
One

PC

PS3 &
PS4, PC

PC

PS4,
PC

3. Hur mycket spelar du per vecka?

3

2

3

4

3

2

4. Hur mycket har du spelat pussel 4
spel?

2

2

2

3

4

5. Hur bra är du på pussel spel?

3

3

4

4

2

4
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Spelare 1 i grupp P föredrar mest att spela på PC-spel och spelar på konsol ibland. Han
spelar runt 20-30 timmar i veckan och har spelat runt 150-200 timmar topdown pussel-spel
tidigare. Han själv tycker att han är ganska bra på den typen av spel och har därmed gott
självförtroende.
Spelare 2 i grupp P spelar helst spel på konsol, och spelar runt 10-20 timmar i veckan. Han
tror inte att han kommer göra värst bra men heller inte värst dåligt ifrån sig men han har
spelat topdown pussel-spel runt 50-100 timmar.
Spelare 3 i grupp P föredrar enbart att spela PC-spel och hon spelar runt 20-30 timmar per
vecka. Hon har spelat denna typ av pussel-spel ungefär 50-100 timmar och tycker sig vara
någorlunda bra på denna typ av spel.
Spelare 1 i grupp S spelar mest på konsoler men ibland på PC och han spelar runt 30-40
timmar i veckan. Han har spelat 50-100 timmar av topdown pussel-spel och han tycker själv
att han är ganska bra på den typen av spel.
Spelare 2 i grupp S spelar enbart på PC och speltiden i veckan är ungefär 20-30 timmar. Han
har spelat mellan 100-150 timmar av topdown pussel-spel tidigare och tycker att han själv är
ganska bra på dessa spel.
Spelare 3 i grupp S föredrar konsol över PC men spelar på båda och under en vecka spelar
han ungefär 10-20 timmar. Topdown pussel-spel eller liknande spel har han spelat ungefär
150-200 timmar av men han anser sig inte vara skicklig på den typen av spel.
När alla hade gjort färdigt enkäten skrev jag ut svaren i en tabell för att lättare kunna se
deras svar. Frågorna som indelningen baserade sig främst på var fråga 2, 4 och 5 (se Tabell
2). Jag försökte få medelvärdet ungefär lika i båda grupperna dvs. medelvärdet på frågan 5
var 3.33 för båda grupperna. För fråga 4 var medelvärdet 2.6 för P och 3 för S vilket
balanserades med att ha fler primära PC spelare i grupp P än vad grupp S hade. De
resterande frågorna fanns som stöd ifall det inte gick att göra en jämn gruppfördelning. När
varje testperson har sin jämlika motståndare kunde jag placera dem i varsin grupp. När det
fanns sig tre personer i varje grupp kunde ytterligare en titt tas på de olika svaren för att byta
någon person tills statistiken på enkätsvaren var ganska lika varandra. Jag valde som
exempelvis att ha en testperson som enbart var en konsolspelare i grupp P och för att jämna
ut det fick grupp S två stycken spelare som föredrog konsol men också spelade PC just för att
bland de testpersonerna fanns det enbart en som inte spelade PC-spel. Detta ledde till att
grupp P fick två spelare som var primärt PC-spelare och grupp S fick en. Grupperna skulle
inte ha kunnat se ut som det gör nu om de flesta andra svaren inte var så lika som de var.

5.2 Speltestning
Speltesterna gjordes separat per person, där varje testperson fick komma in och genomföra
undersökningen. Det tog lite tid för testpersonerna att vänja sig med att knuffa de olika
lådorna under första banan. Men alla deltagare i grupp S aktiverade de tutorials som fanns
på första banan. Mot slutet av banan hade mer eller mindre alla spelare börjat vänja sig med
att knuffa mot musens riktning. Den taktik de flesta av testdeltagarna hade, var att försöka
springa igenom banan så snabbt de kunde utan att bli träffade och utan att kliva på spikar
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vilket visade sig vare fel strategi i trånga situationer. Det tog några misslyckanden innan de
började utnyttja lådor för att skydda sig mot skotten i de trånga gångarna. Testpersonerna
S2 och S3 hade det tuffast med denna bana och P3 tog längst tid på sig men med mindre
misstag (se Tabell 3).
Tabell 3 Statistiken för första banan
Level 1
P1

P2

P3

S1

S2

S3

Deaths

28

32

21

24

28

36

Time

187s

194s

356s

188s

287s

273s

På bana två fick spelarna tillgång till två nya förmågor som de hade god användning för då
det var betydligt färre lådor ute på banan. Även på denna bana aktiverade alla i grupp S de
tutorials som fanns. Den största delen av banan klarade testdeltagarna utan problem men
efter första u-svängen hade alla lite mer problem i alla fall fram till andra u-svängen. Just
den vägen testdeltagarna hade lite svårt med var också smalare än resten av banan. P2 och
S3 hade mest problem i detta moment (se Tabell 4), när de försökte undvika skotten så
råkade de springa in i taggarna och när de försökte springa förbi hastigt råkade de springa in
i tornens skott. Efter några försök testade de ett nytt tillvägagångssätt för att ta sig förbi
hindret vilket innebär att ta det lite lugnare och använda en av förmågan de precis fått
tillgång till. När alla hade kommit förbi den svårare delen av banan gick det någorlunda
felfritt genom resterande delen av banan.
Tabell 4 Statistiken för andra banan
Level 2
P1

P2

P3

S1

S2

S3

Deaths

6

8

4

7

5

9

Time

152s

168s

157s

173s

148s

164s

Alla testdeltagarna tog sig igenom bana tre med minimalt antal misstag. De två som hade
mest problem var P3 och S1. Dock hade de ingen betydlig skillnad i jämförelse med de andra
(se Tabell 5).
Den fjärde banan klarade testdeltagarna av lite snabbare än tredje banan men med en synlig
ökning i misstag. Testdeltagaren S1 var ett undantag till detta och hade bra tid samt väldigt
få misstag (se Tabell 6).
Tabell 5 Statistiken för tredje banan
Level 3
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P1

P2

P3

S1

S2

S3

Deaths

3

2

5

6

3

4

Time

94s

97s

106s

91s

102s

95s

Tabell 6 Statistiken för fjärde banan
Level 4
P1

P2

P3

S1

S2

S3

Deaths

7

9

11

2

8

6

Time

85s

78s

92s

89s

93s

101s

Femte och sista banan som testdeltagarna fick spela igenom gav en utmaning i jämförelse
med de tidigare banorna. Första delens genomförande av bana fem var lik bana 4 (se Tabell
7). Det var de sista två hindren som alla testdeltagare hade problem med, det var även här
mesta delen av misstagen inträffade. Antal misstag under denna bana är i stil med första
banan men tiden det tog testdeltagarna att klara banan var generellt högre.
Tabell 7 Statistiken för femte bana
Level 5
P1

P2

P3

S1

S2

S3

Deaths

31

28

36

28

29

34

Time

298s

324s

312s

274s

336s

268s

5.2.1 Speltestnings resultat
Resultaten från testet visade att alla testdeltagare gjorde snarligt ifrån sig med vissa
undantag. Dessa undantag var S1 som hade minst misstag av de alla, S3 som hade flest
misstag, samt P3 som tog längst tid på sig att klara banorna (se Tabell 8).
Efter tutorialen som skulle lära spelarna hur de skulle knuffa lådorna på första banan hade
alla testdeltagare det kämpigt med knuffning av lådor. De flesta verkade tro att lådorna
knuffades åt det håll spelarkaraktären var vänd åt. Men i själva verket följer lådorna musens
riktning med spelkaraktären som referenspunkt. Men alla testdeltagare hade åtminstone
tagit en glans av tutorialen, även hela gruppen S hade aktiverat den och hade fortfarande
vissa svårigheter med knuffandet av lådor till en början.
Gruppen P hade inget val gällande aktivering av tutorialen men det hade grupp S. Alla
testdeltagarna i grupp S aktiverade tutorial-knapparna på både första och andra banan. Båda
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grupperna visade på användning av de förmågor som introducerats under bana två efter att
de tagit del av tutorial-informationen.
Under observationerna noterades att deltagarna efter några misstag blev mer försiktiga
under de svårare delarna av spelet där de kämpade mest för att klara sig igenom. Att de blev
mer försiktiga kan tyda på att de lärt sig något från sina tidigare misstag, vilket i sin tur kan
bero på att de inte helt förstått tutorial-instruktionen.
På vissa banor hade testdeltagarna en större yta att röra sig på, vilket med hjälp av
observationerna kunde konstateras bidra till att de lättare undvek faror. Men så fort det blev
trängre utrymme gjorde de misstag och fick anpassa sig till situationen. Det var i dessa
situationer testdeltagarna använde sig av förmågorna mest. De använde sig av förmågorna
på det sättet förmågorna var tänkta att användas. När något presenteras så visade spelarna
att de kunde göra det som presenteras och då på ett godtagligt sätt. Det vill säga inte skjuta
"Magic Ball" bakåt eller göra "Magic Box" på karaktären. För att se att de kunde använda de
förmågorna inklusive knuffa lådor. Jag observerade hur de klarade banorna och hur de
använde förmågorna under speltestningen.

Tabell 8 Statistiken för alla testpersoner under hela spelet
Level 1-5
P1

P2

P3

S1

S2

S3

Deaths

75

79

77

67

73

89

Time

816s

861s

1023s

815s

966s

901s

När de båda gruppernas statistik jämförs som en gentemot kan man se att det är väldigt lika
mellan båda grupperna (se Tabell 9). Grupp S har totalt mindre misstag och klarade spelet
på en kortare tid men skillnaden är så pass liten att inga slutsatser kan tas efter dessa tester.
Tabell 9 Gruppernas totala statistik
Team P

Team S

Deaths

231

229

Time

2700s

2682s

5.3 Enkäter
Undersökningen använde sig av två enkäter där första enkäten delade in testpersonerna i två
grupper som har pratats om under delkapitlet "Spelarna" och den andra enkäten fick
spelarna svara på efter speltestet. Den andra enkäten som kommer gås igenom i mer detalj

28

under detta delkapitel svarade på speltestarnas upplevelse med spelet och dess
svårighetsgrad.
Tabell 10 Tabellen visar hur testpersonerna svarade på andra enkäten med svaren 1-5, där 1
betyder lite och 5 betyder mycket.
Svaren på Enkät B
P1
1.
Hur
var
svårighetsgrad?

P2

P3

S1

S2

S3

spelets 2

3

4

4

3

3

2. Hur mycket använde du 3
dig av tutorialen?

3

4

3

2

3

3.
Hur
spelkontrollerna?

var 3

4

2

4

3

3

4.
Var
förmågorna 2
användbara?

4

4

3

3

4

5. Hur var längden på 3
banorna?

3

4

2

3

3

6. Gick det att klara spelet 3
på en rimlig tid?

3

2

3

3

3

7. Påverkade siffrorna 3
efter varje bana dig på
något sätt?

3

3

3

3

3

8.
Beskriv
din
spelupplevelse av spelet
lite kort.

Svårt
för
muskontrollerna

Kul med
svåra
spel

Frustrati
on
på
vissa
ställen
men
annars
ok

Vissa
ställen
var lite
väl
svåra
men
annars
bra

Enkelt
men tidvis
lite svårt

Bra,
dock
varierade
svårhetsgrad
erna ibland

Andra enkätens syfte är att ta reda på hur svårt spelet var, samt om deltagarna hade
svårigheter med spelet och hur mycket användning de hade av spelets tutorials.
Enkäten ska också stärka observationens data och ge syn på testet från testdeltagarens
perspektiv. De flesta av spelarna tyckte svårighetsgraden på spelet var medelvärdet 3.16 och
de flesta svarade att de hade användning av tutorialen ibland med undantaget S2 och P4 som
hade mer och mindre användning av den än de andra testdeltagarna (se Tabell 10). Frågan
där spelaren fick bidra med egna synpunkter var intressantast och gav information om vad
de ville tillföra (se Tabell 10 Fråga 8).
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5.4 Analys
Undersökningen utfördes enligt en modell som Andersen, et al. (2012) och Grossman, et al.
(2009) skrev om i sina artiklar, vilket använder tid och misstag för att beräkna lärbarheten i
ett spel och för att enkelt kunna jämföra resultaten mellan grupperna.
En enkät användes för att dela upp de sex deltagare som skulle testa spelet. När resultatet
från enkäterna var inne gjordes en uträkning för att få ut medelvärdet och med hjälp av den
sortera in deltagarna i två grupper.
Alla spelare från båda grupperna använde mer eller mindre de förmågor som tutorials
presenterade under de två första banorna. Därmed är möjligheten stor att testdeltagarna
utifrån tutorial instruktionerna lärt sig vilka knappar som användes för respektive förmåga.
Hur man använder förmågan att knuffa lådor hade de flesta testdeltagarna fortfarande lite
problem med, trots att de fått informationen presenterad via tutorialen. Detta beror troligen
på att de inte läst hela texten eller att de inte helt förstått tutorialen.
Resultaten för de två grupperna med tutorials visade sig vara väldigt lika vilket skulle kunna
bero på att alla deltagare såg tutorialen och att tutorialen innehöll exakt samma text. Detta
gjorde att skillnaderna mellan de två tutorials som använts inte var tillräckligt betydelsefull
för att ge stor skillnad i resultatet.
Slutligen svarade deltagarna på en enkät som hade ett syfte till att hjälpa undersökningen att
ta reda på vilken av de två tutorials som hjälpte deltagarna att klara spelet bäst. Här fick
spelarna svara på ett antal frågor och en av dessa frågor var hur mycket de använde sig av
tutorialen, där medelvärdet blev 3 från svaren. Svaret på den frågan indikerar att deltagarna
har använt sig av tutorialen till en viss del. Under fråga fyra frågas det om testdeltagarna kan
säga ungefär hur användbara de förmågor de fick använda i spelet var och medelvärdet på
denna fråga var 3.33. Även detta indikerar på att deltagarna viste hur de skulle utnyttja
förmågorna men eftersom svaret på båda frågorna var medelmåttig så finns det en del
förbättringspotential i dessa två områdena av undersökningen. Överlag finns det inte några
märkvärdiga skillnader mellan de två testgruppernas resultat i både speltestet och svaren på
enkäterna.

5.5 Slutsatser
Slutsatserna av undersökningen är att det inte gick att göra någon hållbar bedömning med så
få testpersoner och den statistik som tagits fram. En annan viktig slutsats är att metoden
som valts för undersökningen borde ha anpassats bättre till undersökningens behov.
I undersökningen var alla spelarna någorlunda vana med pusselspel vilket kan ha påverkat
behovet av tutorials vid vissa tillfällen så som att använda "Magic Ball" eller vad de ska akta
sig för. De mer erfarna PC spelarna kan ha mer vana vid kontrollerna som presenterades för
dem. Att resultatet från de två tutorials som testats blev snarlikt kan ha berott på fler saker
än att det varit för få testpersoner. Som nämnts under analysen kan det snarlika resultatet ha
varit på grund av likheten i hur båda tutorials presenteras eller för att spelet inte var
tillräckligt komplext för att kunna se en större skillnad. Den valda metoden var inte heller
tillräcklig för att få ut all data som behövdes för att ge ett starkare och klarare resultat. På
grund av detta skulle en större undersökning mer anpassat till lärbarhet och tutorials behöva
göras. Undersökning kunde vara bättre om man kunde se ifall deltagarna använt sig av
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tutorialen eller inte, där ett sätt skulle kunna vara en tredje grupp som testar spelet helt utan
tutorial. Istället för enkäter skulle en intervju ha bidragit med information om speltestet som
enkäterna inte kunnat. I en intervju går det att omformulera frågorna under själva intervjun,
men det går även att lägga till följdfrågor eller nya frågor som kommer upp under speltestet.
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6 Avslutande diskussion
Detta kapitel går igenom en sammanfattning av det genomförda arbetet och dess resultat.
Några av de problem som dök upp under arbetets gång lyfts också upp till ljuset och
diskuteras. Slutligen presenteras några förslag på framtida arbeten inom detta område i
relation till det utförda arbetet.

6.1 Sammanfattning
Det första steget efter idén att göra undersökningen var att hitta en metod som skulle kunna
komplettera det som skulle undersökas samt det som skulle extraheras från undersökningen.
Därefter skapades ett spel för att kunna påbörja designen av de två tutorials som skulle
testas. Under skapandet av spelet och tutorials blev det väldigt tydligt att små speltester är
mycket viktigare än vad som kunnat tros. De små speltesterna som gjordes var bra för att
avslöja spelbrytande buggar som behövde åtgärdas inför det riktiga testet. Även med alla
småtester lyckades saker som balansering av banorna slingra sig förbi fram till det riktiga
testet. Det lades ingen prioritet på balanseringen av spelet men det var fortfarande viktigt att
hålla en rimlig svårighets nivå så att spelarna kunde klara av spelet. När spelet ansågs vara
klart för undersökningen togs sex personer, som inte har spelat spelet tidigare, in för att
testa spelet samtidigt som en observation gjordes på testpersonerna. Före testerna fylldes en
enkät i, vars syfte var att peka ut testdeltagarnas spelvanor inför indelningen. När alla tester
var klara fick testpersonerna fylla i en enkät med syfte att få mer information om tutorialen
var till någon användning samt få feedback angående svårigheterna med spelet. Resultaten
på testerna var väldigt lika mellan de båda grupperna. Det visade att skillnad mellan de två
olika tutorials som testades inte var stor. Även om det fanns någon skillnad är det inte
tillräckligt stor skillnad för att kunna dra slutsatsen att den ena tutorialen är bättre än den
andra.

6.2 Diskussion
Ett problem som kan ha påverkat resultatet är att det var för få testpersoner. Under den
tiden som fanns för att hitta testpersoner och utföra undersökningen kunde kanske fler
testpersoner kunnat hittas. Det finns många fler sätta att hitta testpersoner, framför allt med
dagens breda verktyg av sociala media så som facebook, twitter och reddit. Dock är
problemet med dessa att alla testpersoner därifrån kanske inte skulle ha varit nära till hands.
Andra metoder är blogg och forum men de har samma problem och även om man skulle
kunna hitta ett forum som är enbart för personer ifrån staden som undersökningen ska
utföras i skulle det kunnat ta längre tid än vad som fanns tillgängligt för att göra
undersökningen. Den metoden som användes i Andersens et al. (2012) artikel var via en
spelsida på internet som har deras spel och varje person som spelar spelet skickar
automatiskt information tillbaka till Andersens forsknings team. Detta är ett bra sätt att göra
en större undersökning på, dock kan man inte ha med observationer i dessa tester. En annan
nackdel är att hitta en hemsida att lägga upp sitt spel på och få spelet att fungera på sidan
eller ha ett fullt fungerande system integrerat i spelet som kan skicka statistiken av spelarnas
genomgångar. Ett lätt och snabbt sätt att få testpersoner är att fråga bekanta i närheten om
de känner några villiga att delta i en undersökning. Dock kan detta resultera i få
testpersoner, beroende på om de bekanta eller personerna de känner är upptagna eller inte
tillgängliga.
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En tutorial är inte enbart viktigt för spel säger Gee (2005), lär man sig göra en bra tutorial
kan denna appliceras på fler ställen än ett spel. Ett av exemplen Gee (2005) gav när han
skrev om det som skulle kunna dra fördelen av en bra tutorial är skolor för att förbättra
utlärningen till eleverna. Han nämner också att tutorials kan förbättra militära strategier.
Om en tutorials kan användas för att förbättra militären och skolorna, vad kan då mer dra
nytta av en tutorial. För att ta reda på detta behöver ytterligare undersökningar göras inom
det allmänna området tutorial, med större testgrupper. Om bättre och roligare tutorials
skapas skulle detta kunna implementerats i skolmiljö för att förbättra barns inlärning i
framtiden, vilket i sin tur skulle kunna utveckla både kurser och skolprogram på sådant sätt
att de blir mer avancerade. Spelen som kan användas kan variera från lärandespel till spel så
som Dark Souls (2012). Tutorials som skulle kunna användas i dessa spel kan variera baserat
på speltypen, eftersom samma tutorial inte nödvändigtvis behöver vara bra i två helt olika
typer av spel. Men det är inte bara lärandet i sig som borde studeras inom tutorials, en
hypotetisk möjlighet är om en tutorial kan få spelare att koncentrera sig bättre.
Koncentrationen skulle kanske kunna förbättras om en tutorial är rolig och engagerande för
spelaren men när det gäller lärandespel behöver även spelet i sig vara roligt och
engagerande. Vilken typ av tutorial som är mest lämpad för lärandespel behöver undersökas
för att se om det är någon av de som tas upp i denna undersökning eller om det är en helt
annan.
Många skulle kunna dra fördel av bättre koncentration, framförallt barn i skolan som har
svårt att koncentrera sig. Koncentrationsförmågan kommer i sin tur förbättra lärandet.
Om spelet skulle ha varit mer balanserat med stegvis svårare banor skulle andra resultat
kunna sammanställas för att presentera hur spelarna blir mer utmanade med tuffare
situationer. Detta i sin tur skulle kunna visa om spelarna hade lärt sig och blivit bättre för att
hålla uppe tempot även under de svårare banorna eller om spelarna kanske inte alls har läst
tutorialen. Skillnaden mellan de två grupperna skulle kanske ha varit större om fler
testdeltagare hade varit med och om antalet banor hade varit fler. Från den genomförda
undersökningen kan man se skillnad på statistiken mellan spelarna men gruppernas
sammanlagda statistik är väldigt lika.

6.2.1 Problemen
Efter testernas genomförande kom potentiella problem upp till ytan som tidigare inte hade
lagts märke till. Under detta kapitel ska några av dessa tas upp och se hur de kan ha påverkat
resultatet av undersökningen. Pilottesterna som utfördes under spelets utveckling
observerades inte och därför slingrade sig en del problem förbi och upptäcktes inte förrän de
riktiga testerna utfördes.
Tornens skott skjuts inte i någon specifik takt och är helt slumpmässiga när och hur många
som skjuts ut. Detta kan leda till att en testperson får på sig massvis med skott medan en
annan får på sig fåtal, med långa pauser mellan skotten vilket kan göra det lättare för den
andra som spelaren. Detta kanske skulle ha kunnat märkas om pilottesterna hade
observerats.
Den varierande ytan på banorna gjorde att svårighetsgraden hoppade mycket från bana till
bana. Detta kan ha resulterat att de banor som har större yta inte kräver att spelaren
använder förmågor för att ta sig fram, när då en bana med mindre yta kommer upp är inte

33

spelaren tillräckligt färdigtränad på att använda förmågorna. Detta i sin tur skulle kunna
leda till frustration.
De två tutorials som testades var väldigt lika varandra då de presenterade samma
information men på olika sätt. Avsikten med undersökningen var att använda samma bana
för att lägga fokus på tutorial presentationen. Därför presenterades samma text i båda
tutorials men på olika sätt. Detta för att inte informationen skulle ha en faktor i att ena eller
andra tutorialens resultat skulle vara bättre eller sämre. Rent hypotetiskt kan detta ha varit
en faktor i att resultaten av dem var så lika.
På det sättet tutorials var skrivna kan ha kopplat bort spelarna från spelet vilket i sin tur
kanske påverkade hur spelarna tog åt sig informationen. Hypotetiskt om tutorials hade blivit
presenterade via en story eller en liten medhjälpare kanske spelarna skulle ha läst och tagit
till sig informationen snabbare och därför gjort bättre ifrån sig. Orsaken till detta kan också
ha varit att texten var för lång att de inte orkade läsa klart hela, eller att de inte tolkat
instruktionen korrekt.
Modellen som användes var till hjälp för att få ut ett mått på lärbarhet, men den kunde inte
användas för att få ut någon mätbar indikation på hur spelarna utnyttjat tutorialen. För att få
en indikation på hur stor nytta tutorialen tillförde skulle man behöva ha en tredje grupp som
spelar spelet utan någon tutorial alls.

6.2.2 Etik
I den här undersökningen var det väldigt viktigt att låta testdeltagarna få vara anonyma och
försöka ha dem i en så stressfri miljö som möjligt. Därför utfördes testerna i en miljö som
alla kände till och därmed kunde förhoppningsvis slappna av. Extra hänsyn togs till
enkätfrågorna som inte fick vara för personliga för testpersonerna även då denna rapportens
frågeställning inte är menad att vara personlig i sin natur.

6.2.3 Genus
Inga tester på genus gick att utföras med de sex testdeltagarna, som var fem män och en
kvinna. Men enligt Hayes (2005) om man ska designa ett bra spel för kvinnor är det bäst att
skapa ett bra spel för alla. Enligt Vermeulen, Looy, Grove, & Courtois (2011) så spelar
kvinnor mer än killar men under kortare sträckor. Vermeulen, et al. (2011) skriver också att
kvinnor gillar gengren pussel mer än män. Tyvärr har inga undersökningar kunnats göra på
detta, för att se om kvinnors större intresse även leder till en snabbare inlärning. Det skulle
ha varit intressant att se om det är någon skillnad på kvinnor och mäns inlärning, samt hur
stor påverkan genre intresset kan ha på inlärandet. För detta behöver fler undersökningar
göras som inkluderar kvinnor.

6.2.4 Buggfixar
Detta delkapitel kommer gå igenom några av de buggar och problem som dök upp under
spelets skapelse samt några lösningar.
Under utvecklingen av rörelserna valdes mellan två val, först testades "move fixed" men
rörelserna visade sig vara stela och spelarna kunde inte glida mot väggen med
spelkaraktären utan att stanna helt. Funktionerna "set speed" gjorde rörelserna mjukare och
möjligt för spelarna att glida mot väggen utan att stanna helt vilket var anledningen till valet
att använda "set speed" istället för "move fixed". Det visade sig fortfarande vara problem
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med rörelserna då karaktären kunde fastna i väggen när karaktären glider mot den. Detta
fixades genom att tvinga väggen att använda hela sin bild som maskning för kollision men
för att slippa starta om hela spelet om detta skulle hända la jag till en knapp som dödar
karaktären.

Figur 21

Figuren visar hur en bugg skulle kunna få spelkaraktären att fastna under en
spelomgång

De lådor spelarna kan flytta runt i spelet blev förflyttade tillbaka till sin startzon varje gång
de nuddade en vägg vilket visade sig vara frustrerande och kunde få spelkaraktären att fastna
i lådan som flyttas tillbaka till sin startzon, om spelkaraktären stod i lådans starzon (se Figur
19). Detta blev ändrat till att lådor inte kan gå igenom väggen och förflyttas inte till
startzonen vid kollision av väggen. Detta fixade problemet och undvek spelarens frustration
vid flytt av en låda mot väggen.

Figur 22

Den andra tutorialen för rörelserna innanför den röda ringen

De två tutorials var först tänkta att ha sin egen bandesign med fyra uppföljande banor var
vilket blev tio banor totalt. Den bandesignen jag valde mellan var en linjär bandesign som
spelaren fick sicksacka sig neråt från vänstra hörnet och en mer fri bandesign. Den fria
bandesignen lät spelaren börja i mitten och välja i vilken ordning de skulle gå efter de röda
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knapparna (se Figur 20). Men efter att ha fått feedback om att ha två olika banor skulle
kunna påverka undersökningen implementerade jag även tutorial 2 in till sicksack designen.
Detta resulterade i att banorna för tutorial ett och två blev identiska, förutom detaljen kring
tutorial-presentationen.
Den första varianten av Tutorial bana två var designad med fyra olika vägar (se Figur 23)
som vardera ledde till en röd knapp, och spelaren fick välja i vilken ordning de ville ta de
röda knapparna. Detta visade sig vara ett problem för att kunna genomföra tester på om
tutorial ett eller två var bäst då banorna var annorlunda.

Figur 23

Den vänstra är sicksack och högra är öppen bana med fyra olika vägar

Checkpoint systemet var viktigt att implementera in till spelet då testare blev frustrerade
utan det och enligt Gee (2005) blir ett spel bättre med ett checkpoint system eftersom det
låter spelaren att våga ta fler risker. Han nämner också att om man ger en spelare en
utmaning eller ett pussel med friheten att lösa det på egen hand kommer de bli mer kreativa
till lösningen. På grund av att två tutorial-delar flyttades till andra banan hade spelarna två
mindre förmågor att lära sig på den första banan. Detta gav också spelaren mer tid att
utforska förmågorna.
De tornen som finns sköt ibland klumpar av skott vilket spreds ut och gjorde saker och ting
svårare för spelaren. Detta ledde till ändringen att om skotten nuddar varandra förstörs dem
och på så sätt tar bort problemet med klumpar av skott men också gör "magic ball" förmågan
mer användbar då spelaren nu kan försöka få skotten att studsa in i varandra.

6.3 Framtida arbete
Om detta arbete skulle ha vidareutvecklats under en lite längre tid skulle exempelvis kunna
jobba på banornas svårhetsgrad för att göra dessa stegvis svårare istället för att
svårhetsgraden ska hoppa runt som den gör i nuläget. För bättre resultat och för att lyft
fokus på tutorials inverkan skulle spelet behöva poleras mer.
Om detta arbete skulle ha vidareutvecklats under en mycket längre tid skulle fler
testdeltagare kunnat hittas. Med en större undersökning skulle en större grupp av
testdeltagare behövas och kanske även utföras via internet samtidigt som en mindre grupp
av testdeltagare görs i en kontrollerbar miljö där observationer kan utföras och ersätta
enkäter till intervjuer.
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Något som skulle ha varit bra att göra i en ny framtida studie är att ha en mycket större
undersökning och att lägga in de här tutorials i fler olika spel för att se om speltypen har
någon påverkan på inlärningen. Det finns många fler typer av tutorials som skulle kunna
testas för att se vilken som är den bästa för utlärning och även vilken typ av tutorial som är
bra till specifika genrer av spel eller program. Tutorials är inte enbart låsta till spel och
program, det finns många fler områden som skulle kunna förbättras med hjälp av en
tutorial.
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Appendix A - Enkät

Enkät A
1. Vilken sorts "gamer" skulle du säga att du är?
Casual gamer

□1

Hardcore gamer

□2

□3

□4

□5

2. Är du dator eller konsol spelare? (Du kan ha fler än ett svar på denna)
□1

(PC)

□2

(Nintendo)

□3

(Xbox) □4

(Sony)

□5 (Annat)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Ungefär hur många timmar per vecka brukar du spela spel?
Få timmar

□1 (0-10 timmar)

Många timmar

□2 (10-20 timmar)

□3 (20-30 timmar)

□4 (30-40 timmar)

□5 (40+ timmar)

4. Ungefär hur många timmar har du spelat pussel spel (exp. Zelda, The binding of
Isaac)?
Få timmar

□1 (0-50 timmar)

Många timmar

□2 (50-100 timmar)

□3 (100-150 timmar) □4 (150-200 timmar) □5 (200+ timmar)

5. Hur bra skulle du säga att du är på pussel spel?
Mycket dålig

□1

Mycket bra

□2

□3

□4

I

□5

Appendix B - Enkät

Enkät B
1. Hur tycker du spelets svårighetsgrad var?
Mycket dålig

□1

Mycket bra

□2

□3

□4

□5

2. Hur mycket använde du dig av de tutorials som befann sig på bana 1 och 2?
Mycket sällan

□1

Mycket ofta

□2

□3

□4

□3

□4

□5

3. Hur var spelets kontroller?
Mycket dåliga

□1

Mycket bra

□2

□5

4. Var förmågorna du hade tillgång till användbara?
Inte alls användbara

□1

□2

Mycket användbara

□3

□4

□5

5. Hur kändes längden på banorna?
Mycket lång

□1

Mycket kort

□2

□3

□4

□5

6. Tycker du spelet gick att klara av på en rimlig tid?
Mycket lång tid

□1

Mycket kort tid

□2

□3

□4

□5

7. Tror du att siffrorna som dök upp efter varje bana påverkade ditt spelande negativt
eller positivt?
Mycket negativt
Mycket positivt
□1
□2
□3
□4
□5
8. Kan du kort beskriva hur din spelupplevelse var? Upplevde du några svårigheter med
kontrollerna, grafiken, känslan, svårhetsgraden, upprepning?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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