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Sammanfattning 
 
Vårt examensarbete handlar om vad användare har för attityder till en Visual Novel med 
ordinlärning som huvudsyfte. För att undersöka detta så framställde vi en Visual Novel med 
ett ordinlärningsmoment från svenska till engelska, där spelaren instrueras att skriva in 
understrukna ord. Därefter utförde vi en kvalitativ studie på deltagare i åldrarna 18 år och 
uppåt där de fick testa vår Visual Novel, och sedan intervjuades. Resultaten från vår 
undersökning tyder på att det finns ett intresse för Visual Novels med ordinlärning som 
huvudsyfte. Deltagarna tyckte att att kopplingen mellan det visuella och glosorna i vår Visual 
Novel inte var en viktig del i hur väl de lyckades med att klara glosorna, och att storyn kan 
anpassas för att användarna ska få bättre förutsättningar att komma ihåg glosorna.  
 
Nyckelord: Visual Novel, Ordinlärning, Glosor  



Abstract 
 
Our project is about which attitudes users have towards a Visual Novel with word learning as 
its main purpose. To research this, we developed a Visual Novel with word acquisition from 
Swedish to English, where the player is instructed to enter underlined words. Then we 
performed a qualitative study on participants aged 18 and above where they first played our 
Visual Novel, and were then interviewed. The results of our study indicate that there is an 
interest in Visual Novels with word learning as its main purpose. The participants found that 
the connection between the visual components and the glosses in our Visual Novel was not 
important for how well they managed the glosses, and that the story could be adapted in order 
for the users to have better prerequisites to remember the glosses.  
 
Nyckelord: Visual Novel, Word Acquisition, Glosses 
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1 Introduktion 
Digitala spel blir allt mer accepterat som aktivitet för underhållning (Luenendonk 2015). 
Tillgången på olika spel ökar ständigt och spelarbasen växer. Från att vara en nischad hobby 
till att bli en multimiljonindustri för massorna har dataspel tagit en tydlig roll i vår samtid 
(Newzoo 2017). Med den ökade tillgången tillkommer också nya verktyg för att skapa nya och 
mer avancerade spel, vilket utvecklar mediet och erbjuder nya möjligheter för framtiden. 
Dessa verktyg arbetar dessutom för att avlasta användaren, vilket kan underlätta vid 
spelutveckling. Gratisverktyg som exempelvis spelmotorn Ren’py (2018), en spelmotor för 
Visual Novels, gör även att spelutveckling för vardagsmänniskan blir en möjlighet då den 
ekonomiska insatsen blir mindre betydande. 

Dagens utbildningssamhälle kan ses som ett resultat, och en konsekvens, av 
industrialiseringen och den fortsatta teknologiska tillväxten. För att individen ska kunna nå 
karriärmässiga mål oavsett karriärval krävs en grundlig utbildning i både läs- och 
skrivförmåga (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson 1985). I Sverige så har vuxna med god 
läs- och skrivförmåga i högre utsträckning anställning än de med sämre läs- och skrivförmåga 
(Bussi & Pareliussen, 2015). På ett internationellt plan så har befolkningen i länder där 
medborgarna utvecklar färdigheter och kunskap (och har möjlighet att använda dessa i arbete 
och sociala livet) bättre hälsa, högre förtroende, och en högre livskvalitet (OECD 2019). I 
dagens Sverige står vi också inför ett integrationsprojekt där många nysvenskar bosätter sig i 
landet. Språket är för denna grupp avgörande för en lyckad integration. PISA-studien från 
2015 (Skolverket 2016) rapporterar varians av testresultat mellan skolelever med inhemsk 
respektive utländsk bakgrund. Elever med utländsk bakgrund visar en tendens att prestera 
sämre inom naturvetenskap, matematik och läsförståelse jämfört med inhemskt födda. För 
att underlätta integration och skapa gemenskap är det därför viktigt att arbeta med olika 
verktyg och strategier för språkinlärning för både gamla som unga, då språket kan bli den 
gemensamma faktorn som fogar samman folket.  Digitala spel ser vi som en viktig möjlighet 
för ordinlärning. 

Syftet med denna studie är att undersöka Visual Novels som stödverktyg för just 
språkinlärning. En Visual Novel är ett spel med stort fokus på textinnehåll, och där grafiken 
till stor del är utan animation. Visual Novels beskrivs mer genomgående under rubriken 
Visual Novels, multimedia som redskap för ordinlärning.  

Frågeställningen studien ämnar besvara är vad användare har för attityder till en Visual 
Novel med ordinlärning som huvudsyfte.  

För att besvara frågeställningen har vi framställt en Visual Novel utformad för inlärning av 
ord från svenska till engelska. Denna följs av ett användbarhetstest där deltagarna i studien 
intervjuades. Bakgrundskapitlet stod till grund för arbetet och var uppdelat i fem större 
kategorier vilka introducerar olika aspekter av frågeställningen. Denna del grundar 
sig huvudsakligen i empirisk data från artikelstudier. 
Metodbeskrivningsdelen tar upp arbetets teoretiska grund med fokus på informationssystem 
och användbarhetstestning. Kapitlet beskriver vår valda undersökningsmetod och 
datainsamling, och den hänsyn vi tar till forskningsetiska principer. Dessutom reflekterar vi 
kring hur vi med våra tester försökte besvara vår frågeställning. 
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2 Bakgrund 
Som bakgrund till arbetet har vi gjort en litteraturöversikt. I denna delas källmaterialet in i 
fem övergripande områden med två underkapitel, vilka presenterar forskningsfältets olika 
delar. 
 
Serious Games-kapitlet innefattar den forskning som främst berör digital media eller spel. 
Underkapitlet fokuserar på Visual Novels, hur denna genre definieras samt dess potentiella 
förmåga som verktyg för språkinlärning.  
Kapitlet Språkinlärning och Undervisningsmetoder innefattar den forskning som främst berör 
inlärning av språk, samt ger en mer generell blick på vikten av språkinlärning. Underkapitlet 
för fram studier vilka berör strategier för ord- och glosinlärning och ger stöd till vårt förslag 
av artefaktskapande.  
Motivationskapitlet introducerar frågor kring motivation till lärande. Vi undersöker hur 
motivation kan kopplas till interaktiva medier, och vi utforskar även mediets 
underhållningsvärde. Dessutom tittar vi på användarens engagemang.  
Kapitlet om Memorering presenterar de artiklar som behandlar digitala spels påverkan på 
kort- och långtidsminnet.  
Det sista kapitlet, Kombinera spel med lärande, behandlar studier vars syfte är att försöka 
koppla samman språkinlärning med ett nytt interaktivt medium, nämligen spel. 
 

2.1 Serious Games 
Serious Games beskrivs av Walid, Nafil, Touahni & Messoussi (2018) som en typ av spel vars 
syfte är annat än ren underhållning. Spel inom genren Serious Games kan således även ha ett 
utbildande syfte eller ett forskningssyfte. Walid, Nafil, Touahni & Messoussi (2018) menar att 
Serious Games huvudsakligen kommer i digitalt format och kan appliceras inom flera fält som 
exempelvis inom vård, politik och militär. Ett återkommande ämne som Serious Games 
behandlar är inlärning, samt motivation till inlärning. På grund av den ökade tillgången till 
digitala medier för allmänbruk blir det allt mer relevant att undersöka Serious Games 
potentialer när det kommer till inlärning och motivation.  
 

Video games success and popularity are similar to those of books, movies, television, 
and other forms of media [5]. Video games are designed to engage players in an 
interactive environment, which makes them different from those media; also, they are 
played cooperatively or competitively, alone, with other physically present players, or 
with thousands of other online players, and they are played on various devices 
(consoles, computers, and cell phones) [6]. 

 
(Walid, Nafil, Touahni & Messoussi 2018, s. 1) 

 
Ang & Zaphiris (2008) presenterar en studie av fyra olika Serious Games, med målet att 
identifiera olika egenskaper som bidrar till spel-baserad språkinlärning. Diskussionen som 
följer gäller interaktion mellan människa och interaktiva mediet, och berör då även 
användandet av konversationella agenter i spel. “We believe that computer games might 
provide some solutions to certain aspects of language learning especially in generating 
motivation and pleasure in the learners.”(Ang & Zaphiris 2008, s. 24). 
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Yu-Hao Lee, Carrie Heeter, Brian Magerko, & Ben Medler (2012) genomförde en studie där 
de försökte utröna hur deltagarnas attityd till Serious Games påverkar inlärningsprocesser. 
Studien bygger på tidigare forskning, där fixed mindset och growth mindset identifierats. 
Fixed mindset innebär att personen i fråga tror att en persons färdigheter i stort är 
oföränderliga, och formas tidigt i livet. Då går det heller inte att göra mycket för att förändra, 
eller skapa nya färdigheter.  
Growth mindset beskriver personer som tror att nya förmågor kan skapas genom att träna. 
Då personer med fixed mindset inte tror sig kunna förbättra sig nämnvärt inom ett givet 
område, så betraktar de också motgångar som bevis på att de är inkompetenta, snarare än som 
ett tillfälle att lära sig. De är därför också mer benägna att fuska eller ge upp än andra. Yu-Hao 
Lee, Carrie Heeter, Brian Magerko, & Ben Medler (2012) menar också att dessa "mindsets" är 
specifika för ett visst område, alltså att en och samma person exempelvis kan ha fixed mindset 
gällande författarkonst och growth mindset när det gäller isskulpturer.  
Resultaten från studien visar att deltagarna med growth mindset sökte fler utmaningar i 
spelet, och också lärde sig mer från den återkoppling de fick. Överlag så presterade deltagarna 
med growth mindset bättre än de med fixed mindset, men Yu-Hao Lee, Carrie Heeter, Brian 
Magerko, & Ben Medler (2012) betonar att "mindsets" inte är oföränderliga, och i viss mån går 
det alltså att lära sig growth mindset. 
 

As an increasing number of serious games are assigned in school curriculums and 
corporate trainings, the practical implication of this study is that one's gaming mindset 
orientation may predict one's response to learning from serious games. However, this 
result does not imply that people with fixed mindsets will always remain disadvantaged 
learners. 

 
(Yu-Hao Lee, Carrie Heeter, Brian Magerko, & Ben Medler 2012) 

 
Walid, Nafil, Touahni & Messoussi (2018) föreslår ett ramverk för utvecklandet av Serious 
Games som utgår från analyser och undersökningar av befintliga Serious Games. Modellen 
baseras på teorin att det går att separera serious och fun ur Serious Games.  
Serious Games potential beforskas idag men spelgenren är ännu inte erkänd som 
inlärningsverktyg på global nivå. Martin Ingvar hävdar i artikeln Ny (2018) att: “Mycket data 
pekar på att människor som endast blir talade TILL, det vill säga från tv eller surfplattor, inte 
utvecklar språket lika bra som de som blir talade MED. Och ju färre samtal man har hemma, 
desto mer tittar man i mobilen, läsplattan eller på tv”. Serious Games kan inte interagera med 
användaren på samma sätt som ett analogt samtal mellan människor. Om Serious Games 
skulle ersätta denna typ av kommunikation skulle användaren gå miste om viktig 
kommunikativ träning. Det är därför viktigt att undersöka Serious Games med en viss 
försiktighet och även se verktyget för vad det är, vilket idag är ett stöd för traditionell 
undervisning. Ämnet Serious Games är relativt nytt och även om entusiasmen till verktygets 
potentiella förmågor inte nödvändigtvis är utan grund så är det viktigt att ha en realistisk syn 
på ämnet för att inte överskatta Serious Games förmåga. 
 
Pohl, Rester & Judmaier (2009) beskriver svårigheter med att använda sig av spel i lärande 
syfte. De menar på att spel oftast spelas i underhållningssyfte, snarare än för att kunna nå 
externa mål. Svårigheten, menar de, kommer sig av att lärande oftast har ett externt mål, alltså 
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att lära sig ett ämne, och att det därför blir en motsättning när man vill lära ut genom spel. 
Pohl, Rester & Judmaier (2009) beskriver vidare att ett annat hinder är att eleverna inte tar 
sig tid att reflektera under spelsessionens gång, utan reflektioner måste i så fall ske utanför 
spelet. Idag har Serious Games endast använts för att stödja lärandeprocesser och har därmed 
inte ersatt andra mer traditionella och väletablerade inlärningsmetoder, något som Ali (2018) 
och Barzilai & Blau (2014) exemplifierar i sina studier. 
 
Underkapitlet Visual Novels, multimedia som redskap för ordinlärning konkretiserar de 
abstrakta teorierna som presenterats i tidigare kapitel. Mediet Visual Novels introduceras, 
samt verktyg för dess framställning. 
 

2.1.1 Visual Novels, multimedia som redskap för ordinlärning 
En Visual Novel definieras av Bashova & Pachovski (2013) som en spelgenre som följer ett 
visst format gällande text och bild. Spelkaraktärerna porträtteras framför en statisk bakgrund 
och konversationer mellan karaktärerna sker ofta inom en dialogruta (se figur 1). Visual 
Novels ger oftast spelaren möjlighet till olika val, vilkas utfall därpå påverkar narrativet och 
ger möjlighet till flera spelsessioner med olika slut och händelseförlopp.  

Figur 1 (Rothamel 2011) 

För att skapa spel så arbetar spelutvecklaren ofta med en spelmotor. En spelmotor är ett 
digitalt program som sammanställer komponenter till ett spel, (exempelvis ljud och musik, 
text samt grafik). En spelmotor kan vara tids- och kunskapskrävande att skapa från grunden, 
så många spelskapare väljer därför att använda redan existerande spelmotorer. Spelmotorer 
är ofta specialiserade för olika kategorier av spel, vissa är anpassade för 3D-spel medan andra 
är optimerade för textbaserade spel. Ren'Py: On the road again är en Visual Novel-motor som 
tillåter användarna att skapa Visual Novels. Verktygen som tillhandahålls i motorn gör det 
lättare för användare att lägga till multimediaelement - som bilder och ljud -  i sin Visual Novel. 
Ren’pys officiella hemsida för spelmotorn beskriver sitt verktyg som följande;  
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Ren'Py is a visual novel engine – used by thousands of creators from around the world 
– that helps you use words, images, and sounds to tell interactive stories that run on 
computers and mobile devices. These can be both visual novels and life simulation 
games. The easy to learn script language allows anyone to efficiently write large visual 
novels, while its Python scripting is enough for complex simulation games. 

 
(Ren'Py 2018) 

 
Skriptspråket i Ren'Py, som också ofta kallas Ren’Py, har sin grund i programspråket Python. 
Programspråket Python används för att kunna skriva kommandon som datorsystem kan tolka 
som maskinkod. Att skriva kod i programspråk är alltså ett sätt att programmera som är lättare 
för människor att förstå och som är mindre tidskrävande än att skriva i maskinkod (det vill 
säga binärt, ett språk beståendes endast av ettor och nollor).  

Skriptspråket Ren'Py är designat specifikt med Visual Novels i åtanke, vilket medför att många 
av de funktioner som krävs för en Visual Novel enkelt går att skriva i spelmotorn. 
Skriptspråket kan därför liknas vid en handbok i språk med ett urval av fraser specifika för ett 
ändamål, här med ändamålet att skapa Visual Novels. Detta får till följd att skapandet av 
Visual Novels blir enklare för allmänheten, då en del av den programmeringskunskap som 
vanligtvis krävs inte längre är ett hinder. 

Peeples et al. (2018) har utfört en empirisk kvantitativ studie på lärarstudenter där de försöker 
utvärdera studenternas förmåga att applicera EBP’s (Evidence Based Practices). EBP’s är ett 
sätt att lära ut som har stöd i forskning. Ett exempel på EBP’s är att i sin undervisning ha 
konkreta exempel och visuella stödbilder för att göra informationen mer påtaglig. För att lära 
sig dessa metoder fick vissa lärarstudenter tillgång till CAP-TV’s (Content Acquisition Podcast 
- Teacher Video), vilket är en informativ video. Övriga lärarstudenter begränsades till att lära 
sig metoderna (EBPs) genom traditionellt lärande, alltså genom att läsa sig till hur EBPs bäst 
appliceras. En CT- scan (Classroom Teaching Scan) utfördes på lärarstudenterna för att 
bedöma hur väl lärarstudenten lyckades tillämpa sin EBP. Detta innebar att testgrupperna 
filmades när de använde de olika undervisningsmetoderna. Syftet var att undersöka 
skillnaderna (om några skillnader finns) i hur lärarstudenterna som fick se på CAP-TVs 
implementerade EBPs när de lärde ut, jämfört med lärarstudenterna som inte hade tillgång 
till CAP-TVs. De fick sedan återkoppling på hur väl de lyckades med att inkorporera 
undervisningsmetoden i lektionen. De lärarstudenter som fick tillgång till den informativa 
videon (CAP-TV), visade sig bäst på att applicera sin EBP i sin undervisning. Undersökningen 
visade CAP-TV’s som gynnsamt multimediaverktyg för inlärning av undervisningsmetodik.   
 
Khezrlou, Ellis & Karim (2017) genomförde en kvalitativ studie på universitetsstudenter, där 
olika inlärningsmetoder gällande läs- och ordförståelse testades. Språket de testade var 
engelska för studenter med annat modersmål än just engelska. Inlärningsmetoderna var i 
form av digitala multimediaverktyg, och tre sådana fördelades mellan de tre testgrupperna. 
Resultaten av testerna visar på en ökning i ordförråd hos alla testgrupper. Studien visar på att 
multimediaverktyg kan användas i inlärningssyfte när det kommer till ordförståelse. 
 
Warren, Boers, Grimshaw & Siyanova-Chanturia (2018) utförde en kvantitativ studie på 52 
deltagare i vuxen ålder gällande läsförståelse samt ordinlärning av andraspråk. Deltagarna 
delades in i tre olika grupper. Grupp ett fick läsa texter där ord förklarades med text. Grupp 
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två läste texter där ord förklarades med bild och grupp tre läste texter där ord förklarades med 
både text och bild. Resultatet av studien visade att deltagarna som hade läst texter där ord 
förklarades endast med bild hade högst förmåga att återge de givna orden.  

Med studien av Warren et al. (2018) i åtanke stödde vi denna studie genom att utforma en 
Visual Novel. Studierna gjorda av Peeples et al. (2018) och Khezrlou, Ellis & Karim (2017) 
belyser nyttan i vidare testning av olika multimedia som verktyg för lärande. 

2.2 Språkinlärning och Undervisningsmetoder 
Språk är viktigt för mänsklig interaktion och utbyte av information. Kroppsspråk och andra 
former av kommunikation som inte är verbal är också viktig, men fokus för studien ligger på 
skriftspråk.  

Tinto och Cullen (1973) uttrycker att studenter som inte lyckas socialisera och känna sig som 
en del i lärosätets gemenskap i högre utsträckning avbryter utbildningen utan att ta examen. 
Bristande språkkunskaper försvårar studenters förmåga att ta del av sin utbildning, och 
dessutom förmågan att socialisera och ta sig vidare i karriärtrappan. Detta kan därför tolkas 
vara ett integrationsproblem på samhällelig nivå, varför språkinlärning är av stort intresse för 
forskning. 

Reading is a basic life skill. It is a cornerstone for a child’s success in school and, 
indeed, throughout life. Without the ability to read well, opportunities for personal 
fulfillment and job success inevitably will be lost. 

(Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson 1985, s. 1) 

Ali (2018) presenterar i sin magisteruppsats en frågeställning gällande språkinlärningsstöd 
för förskoleelever. Ali (2018) undersöker om språkinlärningsstödet kan bli starkare genom att 
öka kompetensen för digitala verktyg bland lärare. Undersökningen bygger på en kvalitativ 
studie på 33 barn varav nio barn intervjuas. Resultatet av studien var att barnens attityd till, 
och användande av, de tillgodosedda verktygen var positiva. Ali (2018) diskuterar vikten av 
att planera integration av digitala läromedel i läroplanen. Kompetensen för användandet av 
dessa läromedelsstöd för språk bör öka, så att dess potential som komplement till övrig 
undervisning inte försummas. 
 
Beck, McKeown & Kucan (2002) menar att ett välutvecklat och brett vokabulär är essentiellt 
för att en individ ska kunna utnyttja språkets möjligheter till fullo. Ett välutvecklat vokabulär,  
menar Beck, McKeown & Kucan (2002), är grunden för att individen ska kunna växa och 
utvecklas i samtiden: skapa nya idéer, ta del av lingvistisk humor, transkribera tanke till ord 
och så vidare. Ett avancerat språk markerar också bildning och det blir i förlängningen en 
klassmarkör. 

2.2.1 Ord och Glosor 
Huang & Lin (2014) utförde en kvalitativ inlärningsstudie med glosord. Tre metoder för 
inlärning av ord testades på 124 universitetsstudenter i Taiwan. Undersökningen gick ut på 
att testa den mest effektiva metoden för glosinlärning; den första metoden började med att 
antyda ordet och därefter förklara ordets betydelse som en glosa två gånger. Den andra 
metoden gav ordförklaring första och sista gången men inte andra, utan testade då istället 
deltagarnas minne och förmåga att återge ordet. Den tredje och sista metoden förklarade 
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ordets betydelse som en glosa alla tre gånger. Resultatet av studien visade att den mest 
effektiva metoden för ordinlärning var metod nummer två vilken gav ordförklaringen i början 
och i slutet, men inte i mitten.  

Huang & Lin (2014) föreslår att det som gör metod två överordnad de andra metoderna 
(exempelvis metod tre, vilken ger en full förklaring av ordet alla gånger) beror på att metod 
två ger fler möjligheter för deltagaren att kunna återge ordet. De diskuterar även ifall behovet 
av att förstå genom att skapa en lucka av oklarhet mellan de två förklaringarna motiverade 
deltagaren att lära sig. Att lära sig ordet blev en förutsättning för att komma vidare i texten. 

Maynard, Pullen & Coyne (2010) redogör för en kvantitativ studie om ordinlärning hos barn i 
åldrarna 6-7 år, en studie om olika inlärningsmetoder kopplade till högläsning. De tre 
metoderna som presenteras i studien är rich learning, basic learning och incidental learning. 
Basic learning innebar att barnen fick en enkel definition av orden följt av högläsning med 
det ersatta ordet. Rich learning innebar att barnen fick en enkel definition av orden följt av 
högläsning med det ersatta ordet, samt extra aktiviteter med eget läsande där barnen även fick 
uttala ordet själva. Incidental learning innebar högläsning av ordet utan förklaring av dess 
betydelse, och fungerade därför som kontrollgrupp i studien.  
Resultaten visade på att rich learning gav högst resultat i alla testkategorier. Maynard, Pullen 
& Coyne (2010) diskuterar fördelen med rich learning då den ger mer guidade instruktioner 
och möjliggör fler tillfällen för övning samt upptagning av information. 
 

The results of this study suggest that receiving explicit and intensified vocabulary 
instruction, conspicuous and scaffolded instruction, multiple opportunities for 
practice with high quality  feedback,  and  opportunities  for  multiple  exposures  in  
multiple  contexts,  is  an effective  intervention  for  learning  new  target  words  and  
enhancing  vocabulary  acquisition.  

 
(Maynard, Pullen & Coyne 2010, s. 229) 

 
Huang & Lin (2014) samt Maynard, Pullen & Coyne (2010) berör alla fördelarna med flera 
övningstillfällen för ordförståelse. En intressant koppling till Visual Novels kan göras då detta 
medium är byggt för att kunna spelas igenom flera gånger, vilket då kan stödja ett upprepat 
övande av nya eller okända ord. Barzilai & Blau (2014) föreslår att genom att sätta deltagaren 
i en situation där den själv vill lära sig en glosa för att ta sig vidare underlättar lärande. Ett 
exempel på detta kan vara en Visual Novel med målet att göra inlärningsmomentet till en del 
av spelets narrativ, eller andra visuella element.  

2.3 Motivation 
Studier om motivation är relevant att inkludera i en litteraturöversikt, då frågor om motivation 
är återkommande i forskning om både Serious Games och inlärning. 
 
Barzilai & Blau (2014) presenterar en empirisk kvantitativ studie med målet att finna verktyg 
att koppla ihop spelande och lärande. Hypotesen var att inlärningsmomenten i spelet skulle 
ha en negativ effekt på "enjoyment" och "flow" (ungefärlig översättning: 
underhållningsvärde). Skolelever delades in i tre grupper där de fick varierande tillgång till ett 
läromedelsstöd. Studien visar att de barn som fick tillgång till läromedelsstödet innan 
spelandet var mer benägna att lyckas i de slutgiltiga problemlösningsuppgifterna, än de barn 
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som inte fick tillgång till detta innan spelsessionen. Resultaten visade dessutom att 
stödverktyget inte störde engagemanget hos spelaren.  
 
Fu, Su & Yu (2009) genomförde en kvalitativ studie som testade användningen av lärospel i 
en online kurs på universitetet, följt av en enkätstudie för kursdeltagarna. Målet med studien 
var att försöka utforma ett mätsystem som kan användas för att bedöma spelarnas 
engagemang när de spelar utbildande spel. I studien bedömer Fu, Su & Yu (2009) att spelets 
underhållningsvärde är starkt kopplat till användarens motivation.  
 
Robertson & Howells (2008) presenterar kvalitativ data från en studie på skolbarn i åldrarna 
9-10 år, där deltagarna fick i uppdrag att skapa egna datorspel. Datorspelen skapades i verktyg 
tillgängliga i spelet Neverwinter Nights. Syftet med studien var att identifiera olika aspekter 
av framgångsrikt lärande som motivation, målmedvetenhet, individuellt arbete och 
grupparbete. Förmågan att kunna applicera kunskap i nya situationer testades också. 
Robertson & Howells föreslår att inlärningsmiljön behöver anpassas efter elevens behov, för 
att denne ska kunna tillägna sig kunskap. De drar också slutsatsen att elevens motivation är 
viktigt, här behandlad i relation till elevens möjlighet att själv kunna utforska: 
 

It is our view that playful exploration is particularly satisfying for the children and that 
removing this aspect of the project would reduce the motivational impact. One of the 
motivating factors is likely to be the fact that they can pursue their own lines of enquiry, 
and so develop a sense of ownership and self-determination – powerful levers for 
learning.  

 
(Robertson & Howells 2008, s. 575) 

 
Inom området motivation appliceras både kvantitativ och kvalitativ metodik i artiklarna. 
Gemensamt för artiklarna är att de är publicerade i samma tidskrift: Computers & Education. 
Det är värt att notera att artiklar inom detta område kommer från samma plats, vilket kan bli 
en potentiell risk för framtida arbeten som endast refererar till dessa då de kan vara  
likartade.                          
Resultatet av studien som Fu, Su & Yu (2009) genomförde visade på att det spel som var minst 
teknologiskt avancerat var det som var mest effektivt när det gäller att förbättra kunskap. Med 
studiens stöd går det att argumentera för att spelets inlärningspotential inte nödvändigtvis 
kopplas till spelets visuella kvalitet. Bland studierna går också att se olika utgångspunkter för 
forskningen, då Barzilai & Blau (2014) fokuserade på ett läromedelsstöd som kan koppla 
samman information som utvinns från spel, med information utanför. I sin studie utvecklade 
de ett analogt läromedelsstöd.                           
Fu, Su & Yu utgick istället från digitala lärospel och deras användningsområden på en 
onlinekurs på universitetsnivå. Trots skillnaderna som det innebär att undersöka en övergång 
från analog till digital gentemot digital till analog, så blir resultaten av studierna att båda 
metoder kan ge önskvärda resultat, och studierna styrker därför varandra. 
 
De tre studierna har olika fokusgrupper, då artikeln av Fu, Su & Yu (2009) berör studenter på 
universitetsnivå, medan Barzilai & Blau (2014) och Robertson & Howells (2008) genomförde 
sina på barn, i åldrarna 6-7 respektive 9-10 år. Åldersspannet mellan de olika grupperna ger 
en viss bredd som kan vara positiv vid en översikt för hur lärandet fungerar i olika åldrar. 
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Detta hade dock kommit till större nytta om undersökningarna som genomfördes var av 
samma natur. 

2.4 Memorering 
En del av inlärningsprocessen av ord handlar om att memorera, för att senare kunna använda 
sig av orden i tal och skrift. Studier på inlärning ofta har tester mot slutet av sin undersökning, 
vilka ämnar utröna om deltagarna minns (läs: har lärt sig) kunskapen som de tog del av under 
studien. 
 
Boot, Kramer, Simons, Fabiani & Gratton (2008) presenterar en empirisk kvantitativ studie 
som mäter ökade kognitiva förmågor hos expertspelare jämfört med icke-spelare av digitala 
spel. Exempel på dessa kognitiva förmågor är korttidsminne, uppmärksamhet och 
fingerfärdighet. Resultatet av studien visade att expertspelare var bättre på följande kognitiva 
förmågor: att följa objekt med blicken, upptäcka förändringar hos föremål, växla mellan 
arbetsuppgifter, samt att memorera och rotera 3D-objekt mentalt. Icke-spelare visade sig inte 
bli bättre inom dessa förmågor, vilket uttrycks bero på följande: 
 

Our results suggest that at least some differences between video game experts and non-
gamers in basic cognitive performance result either from far more extensive video 
game experience or from pre-existing group differences in abilities that result in a self-
selection effect. 

 
(Boot, Kramer, Simons, Fabiani & Gratton 2008, s. 387) 

 
McDermott, Bavelier & Green (2014) beskriver hur de utförde en kvantitativ studie där 
deltagarna fick spela fyra spel från olika genrer. Deltagarna delades in i grupper beroende på 
deras vana med "action video games", alltså spel inom genren action. En grupp benämndes 
"Action Video Game Players" (AVGP) och den andra som "Non-Action Video Game Players" 
(NVGP). Syftet med studien var att mäta om de ökade kognitiva förmågor inom 
korttidsminnet som tidigare forskning noterat hos AVGPs även sträcker sig till 
långtidsminnet. Studieresultatet stödjer teorin att korttidsminnet hos AVGPs påverkas av tv- 
spelande men påvisar inte en koppling till påverkan av långtidsminnet.  
 
Det inhämtade källmaterialet bestod av kvantitativ data. Tidsspannet mellan de två 
artiklarnas utgivningsdatum kan även ge en historisk inblick inom forskningsfältet. För en 
djupare inblick i ämnet skulle även kvalitativa studier rekommenderas. Forskningen av Boot, 
Kramer, Simons, Fabiani & Gratton (2008) står till grund för studien som McDermott, 
Bavelier & Green (2014) utförde. Studierna har fått liknande utfall vilket ökar trovärdigheten. 
Boot, Kramer, Simons, Fabiani & Gratton (2008) beskriver att en eventuell påverkan av 
studiens resultat kan bero på en self-selection effect. Detta innebär att studiens resultat (att 
expertspelare visade på högre kognitiva förmågor) inte nödvändigtvis betyder att spelandet 
gjorde dem bättre inom dessa områden. Det kan istället berott på att dessa spelare redan var 
bättre på dessa förmågor. 
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2.5 Kombinera spel med lärande 
Holmes & Gee (2016) menar att det inte är förvånande att fler och fler eftergymnasiala 
utbildningar i spel erbjuds vid lärosäten. De ser också att det finns ett fortsatt intresse för att 
utföra studier om spel. Spel har blivit ett kulturellt fenomen i det moderna samhället och 
används för att utveckla lärande på både högre och lägre nivå. Användningen av spel för 
lärande skiljer sig inte mycket oavsett utbildningsnivå. Holmes & Gee (2016) menar att bra 
sätt att lära ut på inte förändras (trots att hur lärometoden används kan ändras). De menar 
också att sätten som spel kan användas av lärare för att stimulera diskussion i klassrummet är 
lika, oavsett nivån på utbildningen. 

Något som dock skiljer sig är innehållet i spelen, och vilka ämnen som lärandet berör. Holmes 
& Gee (2016) menar att avsaknaden av standardisering för kursutformning mellan olika 
institutioner, men även ibland inom en och samma institution, gör det svårt att försöka 
anpassa spel för lärande. Två kurser som är väldigt lika vid första anblick kan skilja sig 
markant åt i hur undervisningen ser ut. Avsaknaden av standardisering kan dock innebära 
större frihet för lärarna att använda sig av spelbaserade lärandeformer som del i utbildningen. 
Trots bristen på standardisering ställs det krav på spelbaserat lärande att uppfylla de 
förväntningar som finns om akademiskt värde och integritet. Utan att uppfylla de kraven så 
blir det svårt att få stöd från fakulteter. Dessutom så finns det praktiska problem med att 
införa spel som del av en utbildning i klassrum, då studenterna kan vara skeptiska till spel i 
utbildningssyfte, eller ha stor skillnad i spelvana. Olika akademiska bakgrunder och olika stor 
passion för spelmediet medför också problem, men är inte unikt för kurser som använder spel 
eller spelbaserat lärande. 

Recognizing the difficulties of using games in various settings is not meant to 
undermine the claims others have made about the powerful potential of games but to 
at least acknowledge that GBTL [game-based teaching and learning] is not a “magic 
bullet” solution.  

(Holmes & Gee 2016, s. 5) 

För att förklara olika sätt som spel används inom högre utbildning så presenterar Holmes & 
Gee (2016) fyra "frames", alltså fyra ramar i ett ramverk eller fyra kategorier av GBTL (game-
based teaching and learning). Den första kategorin "Action Frame", behandlar hur lärare 
exempelvis kan använda spel för att förklara koncept genom att låta studenterna uppleva dem, 
demonstrera idéer och principer, eller låta spelet analyseras som artefakt. Detta beskrivs vara 
den största kategorin sett till mängd spel som används inom lärande idag. "Structuring Frame" 
rör istället användning av eller inspiration från spel för att strukturera eller organisera 
läromiljön. "Bridging Frame" fokuserar på användningen av spel för att koppla samman 
studenter från olika utbildningar på olika lärosäten, företag, eller organisationer med 
varandra.  I "Designing Frame" så sker ett skifte från studenten som spelare, till studenten 
som skapare av spel. Skapandet av spel tillåter ett uttryckande av tankar eller idéer, men är 
också lärotillfälle där studenten kan komma i kontakt med andra koncept än de som kan 
presenteras med "Action Frame". Förhoppningen med kategorierna eller ramverket är att de 
ska kunna beskriva GBTL, och även kunna användas i analyser eller kritik av GBTL. Holmes 
& Gee (2016) menar dessutom att ramverket även alstrar nya spel. Kategorierna kan användas 
av lärare för att beskriva ett tänkt spel som fyller ett behov de har i sitt lärande, eller för att 
inspirera skapandet av spel eller spelifiering i lärosyfte. 



 
11 

3 Problemformulering  
Språk är en viktig aspekt av våra liv när det kommer till interaktion med omvärlden 
(Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 1985). Det allt mer digitaliserade skriftsamhället 
kräver nyorientering och utveckling inom området språkinlärning. 
Digitala spel som har en hög motivationsfaktor och arbetar med bild, ljud och språk samtidigt 
framstår som en god möjlighet för språkinlärning i samtiden. Vi menar att interaktiviteten hos 
Visual Novels därför var värd att undersöka, då genren potentiellt skulle kunna användas som 
verktyg inom just språkinlärning. Med vår studie undersökte vi; Vad har användare för 
attityder till en Visual Novel med ordinlärning som huvudsyfte? 

3.1 Metodbeskrivning 
Den mest fördelaktiga metoden för denna studie var en kvalitativ undersökning i form av 
speltestning följt av en intervjustudie som mätte spelares åsikter. Målet med studien var att 
undersöka hur man kan göra språkinlärning mer interaktivt och motiverande med hjälp av 
Visual Novels. Då frågeställningen grundade sig mer i interaktivitet och motivation än 
mätande av kunskap eller inlärning var det viktigare att få reda på deltagarnas åsikter snarare 
än kvantitativ rådata gällande kunskapskvalitet. Målet var att den producerade artefakten 
skulle fungera som stöd för inlärning av språk, inte ersätta redan etablerade metoder. 
Intervjusvaren kom att hållas anonyma av etiska skäl (Vetenskapsrådet 2002), men också för 
att inte avskräcka potentiella deltagare som var obekväma med att bli utpekade.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att intervjuledaren kunde introducera nya 
frågor beroende på vad den som intervjuades berättade om, utöver de redan förberedda 
frågorna. Intervjuaren kunde dessutom be den som intervjuades att förtydliga om svaren var 
otydliga, eller på annat sätt behövde följas upp. Detta var viktigt då vår studie vill ta reda på 
just deltagarnas åsikter, vilket kunde vara svårt att göra med frågor i en helt strukturerad 
intervju eller enkät. Hur lång tid kvalitativa intervjuer tar tenderar att variera (Bryman 2018). 
Därför ansåg vi att det var fördelaktig att hålla intervjuerna semistrukturerade. Då fanns det 
utrymme för följdfrågor och förtydliganden, men det gick ändå att begränsa hur långt från de 
förberedda frågorna deltagaren kunde avvika.  Detta gjorde det lättare att anpassa 
intervjuerna efter vår tidsram. 
 
Williamson (2002b) behandlar olika undersökningsmetoder, och hennes tankar ligger till 
grund för vårt val av undersökningsmetod. Hon menar att både strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer används i utveckling av informationssystem för att få reda på tänkta 
användares krav på systemet. Ostrukturerade intervjuer tillåter den som intervjuas att själv få 
sätta ord till sina behov, medan strukturerade intervjuer är användbara då specifik 
information om nuvarande system och framtida systemkrav söks. I de fall där 
semistrukturerade intervjuer förekommer så ligger de närmare ostrukturerade intervjuer i 
utformning än vad de gör strukturerade intervjuer. Williamson (2002b) diskuterar även för- 
och nackdelar med intervju som undersökningsmetod vid användbarhetstestning, någonting 
som var värdefullt för oss i vårt eget arbete.  
Bland de nackdelar som ännu inte nämnts kvarstår att intervjuer är begränsade i hur många 
deltagare som kan intervjuas, samt ofta är bundna till en geografisk plats. Intervjuledaren kan 
också påverka deltagarna, om än omedvetet. Även om samma person utför alla intervjuer, så 
kan frågorna ställas med olika tonlägen. Då intervjuaren och deltagaren har mänsklig kontakt 
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kan egenskaper hos intervjuaren (såsom ålder och etnicitet, men även intervjuvana) påverka. 
Deltagaren kan försöka svara vad den upplever att intervjuaren vill höra, om syftet med 
intervjun känns till. Detta kan ske omedvetet. 
 
Vi intervjuade tio personer. Deltagarna var myndiga. Undersökningen var uppdelad i två delar 
där den första var en speltest, och följt av en intervju. Varje testsession kom då att vara 
tidskrävande samt krävde en grundläggande kunskap i datoranvändning. Vi kom därför att 
vända oss till unga vuxna som har en god läsvana. Intervjufrågorna kom att prövas på en 
deltagare som speglar testpopulationen innan vi utför vårt användbarhetstest med tio 
deltagare. Vid detta första test var tanken att se vad i frågorna som behövde förtydligas eller 
ändras inför de framtida intervjuerna. 
 
Då vi inte hade möjlighet att intervjua alla i vår tänkta testpopulation så kom vi att utföra 
intervjuer på ett fåtal personer från testpopulationen, ett så kallat stickprov. För att finna 
testpersonerna som kommer att utgöra stickprovet så använder vi oss av purposive sampling 
och snowball sampling (Williamson 2002a), vilka också beskrivs vara delvis 
sammankopplade. Detta innebar att testpersonerna inte kom att vara slumpvis utvalda, men 
vi strävade ändå för att testpersonerna som kom att intervjuas var representativa för vår 
population. Syftet var att "välja ut fall eller deltagare på ett strategiskt sätt så att de som väljs 
ut är relevanta för de forskningsfrågor som har formulerats” (Bryman 2018, s. 496). 
Populationen kom att vara personer i åldrarna 18 och över med viss datorvana (kan navigera 
muspekaren och bruka musknapparna med hjälp av en datormus, samt kunna skriva in text 
med hjälp av tangenter på ett tangentbord). Vår undersökning kom att äga rum vid Högskolan 
i Skövde, och därför kom testpopulationen att vara geografiskt begränsade till Skövde. 
 
Intervjufrågorna till arbetet går att finna i appendix-delen av arbetet benämnd Appendix A- 
Intervjufrågor samt Appendix E-I intervjusvar, där även deltagarsvaren står nedskrivna. 
Intervjuerna kom att ta plats i lokaler på campus i Högskolan i Skövde där det var möjligt att 
förbereda tillgång till dator och tillhörande verktyg som datormus, tangentbord, datorskärm 
för testpersonen.  Med deltagarnas tillåtelse kom vi att spela in samtalet för enklare 
dokumentation. Bryman (2018) varnar för att transkriberingen ofta tar längre tid än vad ovana 
forskare förväntar sig, och rekommenderar därför att planera för att en timmes intervju kräver 
fem till sex timmars transkribering. 
 
Artefakten vi utformade var en Visual Novel. Spelet producerades i spelmotorn Ren'Py (2018) 
då den är specialiserad för framställning av just Visual Novels. Berättelsen lät spelaren axla 
rollen av en person som precis flyttat in till en ny stad och behövde köpa in olika varor till sin 
lägenhet. Spelet ledde till olika platser, vilka krävde att spelaren interagerade med 
lokalbefolkningen för att få tag på de varor den letar efter. Här introducerades 
ordinlärningsmomentet. Inlärningssystemet baserades på testerna av Huang & Lin (2014) 
samt Maynard, Pullen & Coyne (2010) där spelaren fick tillgång till ordet i sitt sammanhang, 
sedan en bild av ordet som dök upp och spelaren uppmanades att skriva in ordet som bilden 
representerade. Spelaren straffades inte om denna svarade fel, men belönades med poäng om 
denna svarade rätt. Syftet med poängsystemet var att hålla spelaren engagerad då spelarens 
nöje och engagemang var viktigt för spelets effektivitet (Fu, Su & Yu 2009).  
Musik och bakgrundsljud var tänkt att implementeras till viss grad för att behålla spelarens 
engagemang uppe men var inte menat att vara ett störande moment och hölls därför låg.  
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Språket var på svenska till engelska där målet var att lära ut engelska ord. Orden var substantiv 
för att förenkla det grafiska arbetet gällande visualiseringen av dessa, samt för att undvika 
förvirring hos spelaren genom att inte introducera olika ordklasser. Då spelet var tänkt att 
vara riktat till engelska på nybörjarnivå så kommer orden att anpassas med denna målgrupp 
och dess kunskapsnivå i åtanke.  
 
Den planerade artefakten var avskalad och enkel med likheter hos en Kinetic novel (Bashova 
& Pachovski 2013) då spelet var tänkt att vara linjärt med minimal spelarledd påverkan av 
narrativet. En ytterligare motivation till att hålla spelet linjärt var att vi inte vill bestraffa 
användarna för att de svarade fel. Om användaren skulle tvingas börja om från en tidigare 
punkt i spelet om de skrev in fel glosa så kunde detta bli ett frustrationsmoment. Genom att 
inte tvinga användaren att börja om så kan även glosorna mot slutet av berättelsen tränas. Av 
etiska skäl så riktades vår artefakt till människor i åldrarna 18 och uppåt. Denna åldersgrupp 
kom också att vara samma som testgruppen, för att följa riktlinjerna satta av Vetenskapsrådet 
(2002) gällande etik vid studier på människor. 
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4 Genomförande 
Vår framställda artefakt var en Visual Novel som hette Klarspråk. Spelet, tillsammans med 
speltest och en intervjustudie, ämnade undersöka vad användare hade för attityder till en 
Visual Novel med ordinlärning som huvudsyfte. Spelets narrativ gick ut på att spelaren fick i 
uppdrag att ta sig runt i en stad för att införskaffa ett antal varor. 

Två varor skulle inhandlas i varje butik, och det var också dessa varor som var glosord. De fem 
butikerna var också fem av de miljöer spelarkaraktären kom att befinna sig i. Den sjätte var 
en utomhusmiljö, där inga interaktioner mellan karaktärer skedde. I butikerna utspelades 
dialog med butikspersonal. Storyn hölls kort, och liknar den i en Kinetic Novel (Bashova & 
Pachovski 2013), då den inte innehöll några val för spelaren att göra.  

Spelaren kom under spelets gång att se glosor i röd text som spelaren sedan behövde skriva in 
i spelets textruta för att ta sig vidare. Orden var på engelska och förklarades kortfattat på 
svenska. Spelaren fick även tillgång till en grafisk stödbild på det ord som skulle skrivas in. 
Valet att utforma stödbilder influerades av Huang & Lin (2014) och Maynard, Pullen & Coyne 
(2010) artikelstudier vilka visade inlärningsmässiga fördelar med att ge en visuell 
representation av glosord. Om spelaren skulle svara fel så fick spelaren se rätt svarsalternativ. 
Spelaren kom även att få ytterligare försök till dess att de svarat rätt. För att spelaren enkelt 
skulle kunna se sina framsteg i spelet så visade vi hur många glosor som spelaren svarat rätt 
på hittills i det övre högra hörnet på skärmen. 

4.1 Grafiska val 
Den grafiska delen av artefakten innefattar bakgrunder, karaktärer och objekt. Allt grafiskt 
material har producerats i Photoshop (2018) då verktyget är industristandard, och också ett 
verktyg som Högskolan i Skövde tillhandahåller studenter.  

Vi försökte göra bilderna så tydliga som möjligt. Då artefakten var ämnad att användas i 
forskningssyfte så var det viktigt att deltagarna förstod vad bilderna föreställde. Objekten 
skapades i en minimalistisk stil för att spara tid och optimera skapandeprocessen. För att 
objekten skulle vara enkla att urskilja valde vi att använda oss av en mörk bakgrund för att 
kontrastera de mer färgstarka objekten.  

Vi skapade en mall som utgångspunkt för att skapa karaktärernas utseende. Karaktärernas 
kläder baserades på referensbilder av riktiga yrken som exempelvis apotekspersonal eller 
kassaarbete på en matvaruaffär, se Appendix B- Referensbilder samt Appendix C- Grafiskt 
material. Karaktärerna framställdes med mångfald i åtanke och vi har därför valt att variera 
ålder och etnicitet hos karaktärerna. För att passa in på ren’py-motorns standardformat 
gällande skärmstorlek var bilderna på karaktärerna tvungna att vara 700 x 456 pixlar i storlek.  

Bakgrunderna framställdes genom mindre thumbnails i gråskala, se Appendix D- Grafiskt 
material. Thumbnails, även kallade miniatyrbilder (Svenska Akademien 2019), är mindre 
bilder vilka används inom bildskapande för att få en generell bild av större objekt och för att 
kunna placera in olika visuella komponenter som byggnader och människor i ett gemensamt 
sammanhang. I många fall framställs thumbnails i gråskala för att det ska vara enklare att 
hantera ljusbalansen i bilden, vilket betyder att man enklare kan se hur ljus eller mörk 
exempelvis en byggnad bör vara. Starka kontraster mellan ljus och mörker gör bilden enklare 
att avläsa.  
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Att arbeta i litet format gjorde det även lättare att testa olika kompositioner; alltså att testa 
olika upplägg av bilden och snabbt kunna göra större ändringar innan bilden renderades och 
färgsattes. Bakgrundsbilderna färgsattes med en eller två huvudfärger. Vi valde att sänka 
skärpan på bakgrunderna för att fokus skulle hamna på karaktärerna, objekten och texten.  

Något vi tog med oss av arbetsprocessen var att inte lägga lika mycket tid på detaljer på 
bakgrundsbilderna då dessa ändå skulle sänkas skärpa på.  
Vi fick tänka på att sätta alla grafiska komponenter i rätt format innan de implementerades, 
då det visade sig omständligt att omforma bilderna i ren’py-motorn. Att formatera om 
bildfilerna var av större vikt än väntat och borde därmed tillmätts mer tid.  
Eftersom vi skapade det grafiska materialet samtidigt som det språkliga så anpassade vi 
bildmaterialet till storyn medan den utformades. Ett exempel var att vi ändrade glosorden 
till objekt som var enkla att teckna. Detta för att optimera vår produktionstid. 

4.2 Tekniska val 
I vår Visual Novel så fick användaren skriva in det glosord som efterfrågades. Ordet visades 
först, och sedan en bild som föreställer ordet. Samtidigt som bilden visades så fick användaren 
skriva in rätt glosord, se figur 2. Skulle fel svar skrivas in, så fick användaren se ordet i text 
igen. Ordinmatningsmomentet upprepades till dess att användaren skrev in rätt svar. 

Figur 2 

Vi beslutade att ordinmatningen skulle tillåta för spelaren att mata in orden med både versaler 
och gemener, utan att detta tolkas som olika svar. Systemet som skapades tog dessutom bort 
blanksteg innan och efter glosorden, men inte blanksteg som var mellan ord (som i "folding 
ruler"). Skulle användaren därför råka använda fler än ett blanksteg mellan orden, så gav 
systemet användaren fel. Detta var ingen funktion som redan fanns tillgänglig i Ren'Py, utan 
för att sortera bort blanksteg och skillnader i versaler och gemener så skrev vi just den delen 
av koden i programspråket Python. Ren'Py har sin grund i Python, och har också stöd för 
användarna att skriva i Python. Funktionen för Python kräver bara att användaren i koden 
skriver att denne kommer att använda sig av Python, se figur 3. 
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Figur 3 

Ett ytterligare problem rörde de menyval som visas för spelaren nedanför textrutan. Vanligtvis 
syntes menyvalen konstant, och var oberoende från dialogrutan som doldes och visades 
automatiskt när det fanns dialog. Men på grund av att vi använde oss av speciella övergångar 
när vi ändrade vad som visades på skärmen (exempelvis bakgrundsbilder, karaktärer och 
objekt) så behövde vi kunna välja att även dölja menyvalen. Problemet som uppstod när vi 
försökte dölja dem var att vi sedan inte kunde få menyvalen att visas igen. Vi tror att detta 
berodde på att vi lät dialogrutan döljas automatiskt, istället för att kontrollera visa/dölja 
manuellt. När vi testade att dölja de två elementen manuellt så kunde vi sedan också visa dem 
igen. 

Under utvecklingen av artefakten slutade systemet att kontrollera huruvida det användaren 
skrivit var rätt svar eller ej för vissa glosor. Vid testning av ordinmatningsmomentet i 
artefakten så kom vi fram till att de enda glosor som systemet hanterade korrekt var de ord 
som skrivs likadant i singular och plural. Vid ordinmatningsmomentet ville vi att användaren 
skulle få rätt för "folding rulers", trots att glosan så som den är skriven i vår story är "folding 
ruler". Vi löste problemet genom att låta artefakten kontrollera svaren mot två olika 
svarsvillkor var för sig, istället för att försöka kontrollera svaren mot tio villkor samtidigt.  

För framtida arbeten så kommer framställningen av en artefakt troligtvis inte att stöta på 
samma problem, då vi nu åtminstone har en väldigt grundläggande förståelse för Ren'Py och 
Python. Mer avancerade artefakter kan då istället tas fram, även om vi inte tyckte att det var 
nödvändigt för just vår undersökning. Någonting som dock blir fortsatt viktigt är hur vi 
hanterar de olika versionerna av vårt program, så att arbete inte sparas över med en gammal 
version. Istället så är det bättre att i sitt arbete hålla sig till ett område eller programfunktion 
i taget. 

4.3 Språkliga val 
Chatman (1978) beskriver story som innehållet i ett narrativ, alltså vad som berättas. Storyn 
berättar hur protagonisten går till olika butiker för att köpa in varor till sitt nya hem. Varorna 
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är glosorden som spelaren ska lära sig i vår Visual Novel. Storyn i vår Visual Novel används 
för att dela upp våra tio glosord i olika kategorier. Kategorierna har en stark koppling till 
miljöerna, då glosorden delades upp efter i vilken butik varan kan inhandlas. Ett exempel på 
detta är hur spelaren i byggvaruhuset finner en tumstock, och i mataffären finner kräftstjärtar.  

Discourse beskrivs som presentationen av denna story, alltså hur det berättas (Chatman 
1978). Vi valde att dela upp storyn i små episoder eller kapitel som utspelar sig i olika miljöer, 
för att detta passade vårt valda medium Visual Novel väl. Korta kapitel ger spelaren 
andningsrum mellan ordinmatningsmomenten, och övergångarna från ett kapitel till ett annat 
tillåter spelaren att spara sina framsteg i spelet.  Vår Visual Novel har en autodiegetisk 
berättare (Genette 1980). Med det menas att den som berättar storyn dessutom är protagonist. 
Vi valde att ha en autodiegetisk berättare för vår story för att inte tvingas introducera rollerna 
berättare och protagonist var för sig. Vår förhoppning är att på så sätt undvika förvirring hos 
spelaren med för många roller eller karaktärer.  

Ett problem med storyn för vår Visual Novel var att den begränsades väldigt mycket av 
glosorden som skulle testas. Om andra glosord ska testas kan storyn behöva skrivas om helt. 
Visual Novels kan skapas där detta inte är ett problem, men då kommer orden antingen inte 
att presenteras i sitt sammanhang, eller så kommer glosorden inte att ha en betydelse i spelets 
story. Vi valde att i vår artefakt låta glosorden förekomma i storyn, vilket gjorde det svårt att 
byta ut vilka glosord som testades, men med fördelen att glosorden fick ett tydligt 
sammanhang.  
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4.4 Research / Förstudie 

4.4.1 Manga 
Visual Novels har sitt ursprung i Japan (Bashova & Pachovski 2013). Av den anledningen 
försökte vi efterlikna den tecknarstil som ofta används i Japanska Visual Novels, vilken ofta 
kallas manga. Albert (2018) beskriver manga som en konststil som kännetecknas av de 
överdrivna proportioner karaktärer tecknas i, exempelvis hur ögon på karaktären brukar 
förstoras och hårstilar avbildas med starka färger och vassa former. Mangastilen 
kännetecknas även av ett visst symboltecknande, vilket var fördelaktigt för vår artefakt då det 
matchar valet av att hålla spelobjekt och miljöer tydliga. 

Huvudreferensen för den allmänna layouten av grafiska och språkliga element i artefakten 
kom från spelet Steins Gate (2009) då denna är ett väletablerat spel i Visual Novel genren. 
Spelet avbildar sina karaktärer med fokus på deras ansikten och ger bara en begränsad 
uppfattning av kroppen. Denna typ av karaktärsavbildning liknar det filmteori brukar kalla 
en Medium Close-Up. Thompson & Bowen (2013) beskriver en Medium Close-Up som ett 
bildutsnitt där karaktären i bilden är placerad så att dennas blick, hårstil och hårfärg, samt 
eventuellt smink blir framträdande. Enligt Thompson & Bowen så är detta filmformat en av 
de vanligaste inom filmskapande då det ger betraktaren mycket information om karaktären, 
samtidigt som karaktären kan utföra handlingar som inte kräver större kroppsrörelser.   

4.4.2 Tidigare erfarenheter 
Vi har tidigare erfarenhet med programmering och författande av Visual Novels från kurserna 
dialogsystem för spel, skrivande för interagerbara medier, experimentellt spelberättande, och 
fördjupningskurs i spelberättande. Alla de kurserna är kurser som Högskolan i Skövde 
erbjuder. Inspiration för vår artefakt kan därför sägas komma från tidigare arbeten vi gjort, 
även om förarbeten vi gjorde för de projekten inte utfördes med vårt framtida examensarbete 
i åtanke. Rap (2018), är en Visual Novel där spelaren ombeds skriva text som ska användas i 
en "rap battle", en slags duell där duellanterna rappar (med målet att få sig själva att se bra ut, 
samtidigt som de försöker förödmjuka eller skrämma varandra), och en domare sedan avgör 
vem som blir vinnare. Det spelet krävde att spelaren skrev in text under vissa delar, och spelets 
story var därför också enkel i sin utformning. Ordinmatningsmomentet i Rap har 
bakomliggande kod som liknar den vi använder i vår artefakt, och vi tar även med de lärdomar 
vi fick från att skriva story till en prototyp av en Visual Novel där spelarens egen ordinmatning 
är huvudfokus. 

Då artefakten handlade om ordförståelse och till stor del var textbaserad var det viktigt att 
finna ett tydligt typsnitt som även passade med den visuella stilen. Vi beslutade att använda 
oss av typsnittet Montserrat av Ulanovsky (2012). Vi letade efter ett lättläst typsnitt vilket vi 
tyckte att Montserrat av Ulanovsky (2012) erbjöd. Bokstäverna var tydligt uppdelade så att de 
inte smälter ihop med varandra, vilket ibland är fallet med mer kursiva typsnitt. Den 
minimalistiska stilen på bokstäverna hjälpte även att tydliggöra bokstäverna i sig då 
överutsmyckade bokstäver kan störa läsning. Bokstäverna hade även rundade och mjuka 
former vilket passade den tänkta grafiska stilen. 

De ord vi valde att som glosor kom att ändras under arbetets gång, men innan arbetet med 
artefakten så planerade vi att använda föremål, alltså substantiv som betecknar föremål. En 
annan tanke var att de valda föremålen borde förekomma i spelarens vardag, för att på så sätt 
se till att föremålen är lätta att känna igen. 
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Musiken har vi hela tiden tänkt fungera endast som bakgrundsmaterial. Musiken ska inte 
förflytta spelarens fokus från själva spelmomenten. Vi valde låten Hopeful Journey av Holmes 
(2018) för att den hade ett lugnt och vilsamt tempo. Tanken var då att låten inte skulle stressa 
spelaren och även var enkel att repetera på ett sömlöst sätt.  
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5 Utvärdering 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt insamlade undersökningsmaterial samt 
resultatet av vår undersökning och dess utfall. Vi kommer även redovisa slutsatser som kan 
dras av deltagarnas intervjusvar. Intervjusvaren går att finna i Appendix E-I intervjusvar.   

5.1 Presentation av undersökning 
Studiens undersökning omfattar 10 speltester allt som allt, följt av 10 intervjuer (en för varje 
genomfört speltest). Varje undersökning tog i genomsnitt 20 till 25 minuter att genomföra och 
alla deltagare genomförde undersökningen till fullo utan att avbryta.  

Undersökningen ägde rum vid Högskolan i Skövde, och alla deltagare genomförde speltestet 
och intervjun på plats. Det var inte ett krav för undersökningen att alla deltagare var studenter 
på Högskolan i Skövde, men alla som deltog i studien var studenter eller tidigare studenter på 
Högskolan i Skövde. Krav vi ställde på deltagarna var att de alla skulle kunna läsa texten på 
skärmen, samt kunna använda sig av ett tangentbord och datormus för att kunna läsa vår 
Visual Novel.  

Alla deltagare genomförde intervjun direkt efter speltestet, men alla speltest genomfördes inte 
samma dag som varandra. Deltagare deltog i undersökningen i olika omgångar, och därför 
ägde undersökningarna också rum i olika lokaler. Intervjuerna genomfördes av samma 
intervjuare för alla deltagare, i enlighet med den metodbeskrivning vi satte upp tidigare. 

Deltagarna var mellan 21 och 29 år gamla. Deltagarna har gett sitt medgivande till att deltaga 
i studien och också till att vi citerar dem anonymt i vårt arbete.  

5.2 Analys 
Gemensamt för alla informanter var att de alla hade en positiv inställning till spel som digitalt 
medie för inlärning.  Alla deltagare var över 18 år varav den yngste var 21 år och den äldste var 
29 år.  Allmänna tankar hos deltagarna gällande artefakten var generellt i positiv ton med 
kommentarer som “Jag tyckte att det var intressant” (Deltagare 8) och “Gulligt och mysigt” 
(Deltagare 5) där flertalet av deltagarna gav exempel på hur artefakten kunde anpassas för att 
bli mer användbar som språkverktyg. 

Vad gäller ordinlärningsmomentet kommenterade deltagarna att repetition skulle vara 
användbart så att samma ord dök upp flera gånger i storyn. Två av deltagarna kommenterade 
även att de kunde engelska väl men att artefakten tog upp ord de inte tänkt på innan, “jag kan 
engelska rätt bra, men vissa som jag inte tänkt på innan” (Deltagare 6) och “jag jobbar och 
spelar mycket på engelska, så. Jag tror det var effektivt. Det var vissa ord jag inte hade tänkt 
på innan” (Deltagare 8).  

Deltagarna kommenterade att memoreringen av orden i artefakten var enkelt då några 
deltagare kunde orden sedan tidigare exempelvis; “jag tyckte att det var bra, kunde de flesta 
orden sedan innan. Bara ett ord jag inte kunde sedan innan [...]” (Deltagare 1) och “jag 
memorerade dem inte alls. Jag kunde orden, så jag gick direkt till slutet” (Deltagare 9). Med 
detta sagt så meddelade flertal deltagare att de fann något ord som de inte kunde sedan 
tidigare, de mest förekommande orden bland dessa var folding ruler, pantyliner och crayfish 
tails. Exempel på detta var kommentarer som “lärde mig vad tumstock hette” (Deltagare 1) 
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samt “ jag hade inte hört crayfish tail tidigare” (Deltagare 4). Ingen av deltagarna rapporterade 
att instruktionerna i artefakten var svåra att förstå eller otydliga. Endast en deltagare undrade 
om orden gick att skriva in med både stor och liten bokstav.  

För att få en bättre förståelse för hur deltagarna upplevde den språkliga del som inte var en 
del av glosorna så ställde intervjuaren en fråga om deltagaren fann någonting i texten störande 
eller svårförståeligt. En kommentar som återkom fler än en gång var att språkbruket kändes 
främmande, vilket kan ses i följande citat: "[I]ntressant svenskt språk. Ord som jag inte hör 
ofta, men enkelt förstå." (Deltagare 2) och "[S]pråket i helhet i spelet var väldigt fint, tyckte 
jag. [...] Det flöt inte på jättebra när jag skulle läsa." (Deltagare 4). Deltagare 3 uttryckte 
dessutom att språkbruket skilde sig från dennes eget så pass mycket att det uppstod en 
dissonans: "Det kändes inte som någons tankar. Det kändes som att någon skrivit ut: det här 
är vad som skulle sägas på en scen, istället för vad någon går och tänker. Men det är väl det 
enda där som var lite dissonans mellan vad jag tänkte mellan mediet och hur det 
representerades". Någonting som också dök upp i en av intervjuerna gällde glosorden. I vår 
Visual Novel så är två av glosorna hygienartiklar (tamponger och dambinda). En av deltagarna 
svarade att tamponger kunde uppfattas som störande. 

Deltagarna tyckte att de representativa bilderna av orden i artefakten var mindre viktiga, då 
de lade mer energi och koncentration på texten. Varianter av kommentarer som; “jag hade 
inte mycket fokus på dem. Var mest på orden. Såg dem i början, men när jag väl lärde mig hur 
det funkade så blev det mest orden” (Deltagare 10) och “bilderna? Fina. Var mycket fokus på 
texten” (Deltagare 2) visade sig vanliga i relation till ordbilderna.  

Trots att ordbilderna i sig inte visade sig vara centrala för deltagarna i ordinlärningsmomentet 
så uppfattade deltagarna att de hade andra kvaliteter. Ordbilderna beskrevs som fina och 
tydliga samt att de kan vara hjälpsamma för de människor som är nyare till främmande språk. 
Ett exempel på detta; “ja, tror jag kan hjälpa en hel del. Särskilt för dem som har problem med 
det. Särskilt för invandrare kan jag tänka mig.” (Deltagare 9). 

I intervjuerna tillfrågades deltagarna om tidigare spelvana. Alla deltagare i vår studie spelade 
spel på fritiden, även om mängden spel och tiden de lägger på spel varierar. Vissa av 
deltagarna studerar också kurser eller program som angränsar till våra studier om spel, och 
då förekom det att de deltagarna till olika grad använde sig av spel i sina studier.  

Vidare ställde vi frågor om användandet av lärospel, eller annan media i lärosyfte. Där 
framkom det att de inte alls till samma grad spelade lärospel, där en stor majoritet av 
deltagarna menade på att de inte spelade lärospel. Vissa förtydligade med att de tidigare har 
spelat sådana, men slutat. Detta går att se i "Inte nu för tiden. Jag har gjort det, då särskilt 
språkspel" (Deltagare 9) och "Nej, det kanske är sånt jag gjort mer när jag var yngre." 
(Deltagare 8). Vissa ville också belysa att även om de inte spelat mycket lärospel, så har de lärt 
sig främst språk genom att spela: "Inte spel som är gjorda för lärande, men spelar man spel på 
annat än sitt modersmål så är det naturligt" (Deltagare 1). En deltagare svarade att denne 
fortfarande använder sig av lärospel, och denne nämnde också appen för läroplattformen 
Duolingo som ett annat sätt att lära sig på. Appen Duolingo togs också upp av en annan 
deltagare på frågan om digital media i lärosyfte. 

När det kom till frågan om man kan tänka sig att lära sig ett ämne via spel var just språk det 
ämne deltagarna nämnde, och främst engelska. Under intervjuerna kom det fram att vissa 
deltagare använt sig av annan digital media för att försöka lära sig språk som thailändska, 
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japanska, och "kinesiska". Deltagare svarade exempelvis: "Är övertygad om att jag är bättre på 
engelska för att jag spelade spel." (Deltagare 9) och "[J]ag tror att spel kan mycket tacka[s] för 
att jag kan engelska, eller att jag kunde ta mig till engelska." (Deltagare 8).  

Även matematik och historia förekom i svaren: "Jag tror att fortsätta att använda spel för att 
lära sig språk skulle vara intressant, som här. Historia, det skulle jag också vara intresserad 
av. [...] Jag skulle nog vilja lära mig typ matte genom spel" (Deltagare 8), och Deltagare 4 som 
menade att denne faktiskt tidigare använt spel för lärande i just matematik: "När jag var yngre 
använde jag spel för att lära mig matte [...] Jag gillar inte matte, men att implementera det i 
spel hjälpte mig" (Deltagare 4) 

Deltagarnas förslag till möjliga förbättringar av ordinlärningsmomentet i vår Visual Novel 
pekade på vikten av att ge fler möjligheter till repetition. Att lägga mer fokus på orden före 
narrativet så att det inte tar lika lång från att ordet visas tills dess att det ska skrivas in ansågs 
även vara fördelaktigt. Exempel på deltagarnas idéer var;“Mer fokus på orden än narrativet. 
Typ dora the explorer, känns överdrivet för vuxna men barn äter upp det.” (Deltagare 5) samt 
“[...] vore bra om orden återkommer. Så att det inte blir, här är orden dom ska du komma ihåg 
i 30 sekunder” (Deltagare 7). Ett ytterligare förslag var att implementera röstskådespeleri så 
att spelaren kan höra orden också.  

Den sista frågan deltagarna ställdes var om de skulle rekommendera andra att använda sig av 
lärospel. Flera deltagare kommenterade att folk som är intresserade av lärande bör testa för 
att se om lärande genom spel är rätt för dem, eller att folk som redan vet att de är intresserade 
av spel kan ha nytta av att använda lärospel. Lärande genom spel rekommenderades för folk 
som upplever svårigheter med skolämnen, eller med andra sätt att lära sig. 

5.3 Slutsatser 
Övergripande kommentarer på artefakten var att den snabbt identifierades att vara en typ av 
lärospel, vilket också var vårt mål. Kommentarer som; “jag tror att det är bra spel för folk som 
ska lära sig engelska, bra ord för dem” (Deltagare 1) samt “känns som något som en lärare från 
mellanstadiet skulle kunna dra fram. Kan finnas i ett klassrum” (Deltagare 3) talar för att 
uppfattningen av spelet var god som potentiellt läromedel. 

Våra deltagare uttryckte i regel att de hade ganska goda kunskaper i det engelska språket, och 
under intervjuerna så uttryckte flera deltagare att de tror att deras kunskaper till viss del 
kommer från att de har spelat mycket spel på fritiden. Spelen de talade om dubbades aldrig 
till svenska, vilket betyder att de själva var tvungna att sitta med en ordbok och slå upp ord i 
texter de inte förstod, eller fråga någon engelskkunnig om vad som sades i spelet. I spel som 
spelades med flera spelare över internet så förekom ibland också möjligheten att skriva eller 
prata med sina medspelare. Dessa medspelare var inte geografiskt begränsade till endast 
Sverige, så kommunikationen skedde på engelska för att så många som möjligt skulle förstå. 
Detta tillför att våra deltagare överlag hade både spelvana, och kunskaper i engelska. 

Ordbilderna i artefakten blev till synes översedda av deltagarna av artefakten med undantag 
av kommentarer som; “[...] hade glömt bort nåt ord men såg bilden som jag kunde koppla till.” 
(Deltagare 5). En orsak till detta kan bero på att deltagarna som valdes redan behärskade det 
engelska språket och behövde då inte visuella representationer för att förstå orden. Deltagare 
1 kommenterade följande; “helt ärligt så vet jag inte om jag tittade på bilderna. Har att göra 
med om man kunde orden sedan innan”. För att få en mer överskådlig bild gällande 
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ordbildernas kvalitet som stödverktyg skulle ytterligare test krävas med en testgrupp som är 
mer främmande inför det engelska språket eller är obekanta med orden i artefakten. En 
ytterligare faktor värd att nämna är att testgruppen var över 18 år. Hade testet utförts på yngre 
deltagare kan möjligen bildreferenser vara mer användbara då barn och vuxna tänker på lite 
olika sätt. Med detta sagt kommenterade deltagarna att de fann ordbilderna ha ett estetiskt 
värde.  

Ordinlärningsmomenten i vår Visual Novel kan ha placerats för långt från tillfällena där 
användaren får se glosorna. Vissa deltagare hann glömma glosan innan de fick chans att skriva 
in den, särskilt då de ville läsa storyn. Deltagare tyckte dessutom att en större repetition av 
glosan i själva storyn skulle hjälpa användare att komma ihåg orden. Hur glosorna och storyn 
är utformad behöver anpassas efter målgrupp och syfte, så för framtida arbeten så kan 
repetitionen av glosorna och den längre väntetiden också tas i beaktning. 

Önskemål om att låta röstskådespelare läsa in texten i vår Visual Novel framfördes, både under 
pilottestet och under undersökningen. Röstskådespeleri kan underlätta för folk som har svårt 
att läsa texten i spelet. Dessutom så menade en deltagare på att höra ordet läsas upp också kan 
hjälpa med ordinlärningen. I vårt arbete med artefakten så diskuterade vi möjligheten med 
röstskådespelare, men på grund av tidsgränsen då artefakten skulle vara klar så valde vi att 
för vårt arbete inte inkludera röstskådespeleri i vår artefakt.  
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6 Avslutande diskussion  
Här nedan sammanfattas arbetet vi för en djupare diskussion av den sammanställda 
informationen av deltagarna, självkritik av artefakten samt en övergripande problematisering 
av arbetet som helhet, vad gäller dess legitimitet och akademiska betydelse. Har vårt arbete 
fallit väl ut?  

6.1 Sammanfattning 
Detta arbete har undersökt vad användare har för attityder till en Visual Novel med 
ordinlärning som huvudsyfte. Introduktionen tar upp olika faktorer som exempelvis en 
växande digital spelkultur, dagens utbildningssamhälle samt integration vilka gör arbetet 
intressant samt relevant för sin samtid.  För att undersöka frågeställningen; Vad har 
användare för attityder till en Visual Novel med ordinlärning som huvudsyfte?, utförde vi en 
kvalitativ studie på deltagare med åldern 18 och uppåt. Denna studie bestod av ett speltest där 
deltagaren fick spela igenom vår framställda artefakt följt av en intervju som mätte 
deltagarnas åsikter gällande artefakten samt deltagarnas allmänna spelvanor. Artefakten vi 
framställde var en Visual Novel med ett ordinlärningsmoment från svenska till engelska där 
spelaren instrueras att skriva in vissa understrukna ord för att avancera i spelet. Spelet baseras 
på de tidigare studier och arbeten beskrivna i bakgrundskapitlet samt i förstudiedelen av 
genomförandekapitlet.  

Visual Noveln bestod av tre komponenter. Dessa komponenter var; de grafiska delarna vilket 
innefattar bakgrundsbilder, användargränssnitt, karaktärer samt ordbilder; de tekniska 
bitarna vilket innefattar kodningen som krävs för att spelet ska fungera korrekt; och slutligen 
den språkliga delen vilken innefattar spelets narrativ och tillsammans med koden och bilderna 
utgör spelets ordinlärningsdel. Resultaten från vår undersökning tyder på att det finns ett 
intresse för Visual Novels med ordinlärning som huvudsyfte, men att kopplingen mellan de 
visuella stödbilderna och glosorna i vår Visual Novel inte var så starka som vi hade förväntat 
oss, och att kopplingen mellan storyn och glosorna också behöver ses över för att användarna 
ska få bättre förutsättningar att komma ihåg glosorna.  

6.2 Diskussion 
Valet att studera ordinlärning och spel grundade sig i den tydliga samhällsförändring som 
skett de senaste decennierna, där språkkunskaper fått större och större betydelse för individen 
oavsett karriärval. I introduktionen nämnde vi bland annat PISA-studien från 2015 
(Skolverket 2016) som visar på en tendens hos elever med utländsk bakgrund att prestera 
sämre än elever med inhemsk bakgrund. Om utbildning eller tester hålls på ett språk man inte 
helt behärskar ännu, så blir även de kunskapsområdena lidande. Att känna att man inte kan 
kommunicera kan också leda till känslor av utanförskap. Även detta kopplas till utbildning 
genom Tinto och Cullen (1973) som menar på att studenter som känner utanförskap i högre 
utsträckning än andra avbryter sin utbildning, och därför heller inte tar examen. 
 
I intervjuer med deltagare så visades ett intresse för Visual Novels i lärosyfte, men det 
framkom dessutom att flera delar i vår Visual Novel inte levde upp till deltagarnas 
förväntningar och förhoppningar om vad ett lärospel bör vara. Förväntningarna på spelets 
underhållningsvärde kan ha påverkat deltagarnas motivation för fortsatt spelande. Likt 
beskrivet av Fu, Su & Yu (2009) så är spelarnas känslomässiga investering i vår Visual Novel 
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starkt kopplad till motivationen att spela spelet. En ökad investering till Visual Noveln kan 
möjligen göra spelinnehållet mer mottagligt för spelaren och därmed ett mer effektivt 
läroverktyg. Storyn i vår Visual Novel distraherades deltagare från glosorna, och de hade 
därför velat se en större upprepning av glosorden i storyn. Upprepning av glosorden är också 
någonting som återkommer i den tidigare forskning om just ordinlärning som vi läste som del 
av vår litteraturöversikt. Både Huang & Lin (2014) och Maynard, Pullen & Coyne (2010) 
menar på att möjligheten till flertalet övningstillfällen under inlärningen är viktig för hur 
effektiv inlärningen är. I vår Visual Novel så fick användaren endast ytterligare upprepningar 
av glosordet om denne svarade fel på ordet, och för att annars upprepa ord så är användaren 
tvungen att starta om vår Visual Novel, eller ladda en sparfil och börja spela från en tidigare 
sparpunkt. Kopplingen mellan de grafiska stödbilder som vi utvecklade för vår artefakt och 
glosorden som de representerade var inte heller lika stark som vi tidigare trodde. Flera 
deltagare menade att de inte hade användning av stödbilderna, då de i deras fokus på att 
försöka komma ihåg glosorden helt förbisåg stödbilderna. Forskningen som vi grundade de 
grafiska stödbilderna i gjordes av Warren, Boers, Grimshaw & Siyanova-Chanturia (2018). De 
kom fram till att deltagare lärde sig givna ord bäst om de inte fick en definition eller förklaring 
av ordet i text, utan fick se en bild som förklarade ordet istället. Sättet vi försökte att testa det 
i vår Visual Novel var att för varje given glosa inte ge en ordboksdefinition av vad glosorden 
stod för eller betydde, utan istället bara ge dem glosordet och en tillhörande bild som 
föreställde glosordet.  

I vår genomförda studie blev det emellertid tydligt att flera av deltagarna ignorerade bilderna 
med målet att så fort som möjligt komma fram till momentet där de fick återge glosordet. Vår 
Visual Novel hade ett ordinmatningsmoment där spelaren fick använda tangentbord för att 
skriva in ordet, vilket blir en interaktiv del där stödbilderna dök upp. Warren, Boers, 
Grimshaw & Siyanova-Chanturia (2018) använde sig av sina stödbilder helt utanför ett 
interaktivt medium. I en Visual Novel så kan stödbilderna presenteras på ett annat sätt än vad 
vi gjorde, och då också eventuellt få andra resultat. Deltagarna kunde många av glosorden 
sedan innan, vilket också påverkar hur mycket de använde stödbilderna.  

Vissa av de faktorer som påverkat resultatets trovärdighet bör belysas. Undersökningen 
genomfördes på Högskolan i Skövde, och många deltagare som studerade på Högskolan i 
Skövde. Detta innebar att deltagarna i vår undersökning ofta hade liknande utbildning, och 
att åldern bland deltagarna låg mellan 21 och 29 år. Dessutom så bestod gruppen av deltagare 
till största del av män. Vi som bedrivit studien är båda av svensk härkomst och uppväxta i 
storstäder. Deltagarna som tagit del av vår studie antas vara väl införstådda med svensk 
kultur, och intervjustudien skedde på flytande svenska. Majoriteten studerade DSU 
(DataSpelsUtvecklingsprogrammet) på Högskolan i Skövde. Dessa kulturella aspekter kan ha 
påverkat både utförandet av studien likasom dess utfall om även omedvetet.  
 
Då undersökningen genomfördes på Högskolan i Skövde, och flera av de deltagare som valde 
att ställa upp i undersökningen var studenter där, så medför det också att vi som genomförde 
undersökningen sedan tidigare kände till vissa deltagare. Detta kan ha påverkat hur de svarade 
under intervjun, om de exempelvis inte kände sig bekväma med att uttrycka sin verkliga åsikt 
om huruvida artefaktens instruktioner var begripliga eller ej.  Att alla deltagarna har en 
eftergymnasial utbildning är även något som påverkar studiens utfall då ett mer nyanserat 
svarsresultat hade kunnat fås om även testpersoner som ligger mer i riskgrupper gällande 
inlärningssvårigheter tillfrågats. Vi utförde intervjuerna på samma sätt för alla deltagare, och 
de blev alla informerade om att de inte behövde delta i studien om de så inte ville. 
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Karaktärerna i vår artefakt inspireras av en japansk tecknarstil och vårt försök var att 
porträttera dessa på ett värdigt sätt. Då vi ej till fullo kan säga oss behärska den japanska 
kulturen var det viktigt att producera materialet i studien på ett sätt som hyllar konststilen och 
därmed inte skulle tolkas som stötande eller nedsättande. Övrigt material producerat i 
artefakten har varken implikationer av våld, nakenhet eller skräck. Målet var istället att skildra 
vardagslivet och de ärenden som skulle kunna uträttas under en dag.  Vi tillgodosåg varje 
deltagare av vår studie med en kort utläggning gällande de etiska och rättsliga rättigheter de 
har som deltagare i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). Vi förklarade rätt att avbryta, rätt 
till anonymitet samt hanteringsregler av inhämtad information. Målet var att försäkra 
deltagare om professionell och säker hantering av personliga uppgifter för att skydda deras 
integritet. Varje enskild studie ägde rum i ett av arbetsrummen på högskolan i Skövde vilka 
var enkelt inredda med stora vita ytor och med minimal dekor. De valda salarna led av ett visst 
problem med insyn vilken möjligen kan orsakat onödig stress hos deltagarna. Vi försökte 
placera oss på ett sätt så att endast en av oss var inom synfält för deltagarna med tanken att 
det skulle kännas mindre hotfullt. 
 

6.3 Framtida arbete 
För det framtida arbetet på kort sikt så vore det intressant att tillåta för en större upprepning 
av glosorden i vår Visual Novel, då detta var ett önskemål från våra testdeltagare. I den 
nuvarande så repeteras glosordet vid varje inkorrekt svar, men inte annars. Att lägga tid på att 
implementera röstskådespeleri vore intressant, då även detta nämndes som en möjlighet för 
eventuell ordinlärning.  

Vad gäller undersökningen så skulle framtida arbete kunna gälla andra och större 
undersökningsgrupper. Att undersöka attityderna till en Visual Novel med ordinlärning som 
huvudsyfte hos lågstadieelever, eller att undersöka andra ämnen än just ordinlärning är andra 
infallsvinklar än den vi har i vårt arbete. Kan vi applicera stödbilder inom exempelvis 
cykelreparation, och vilka attityder kommer testdeltagarna att ha till artefakten då? Fortsatt 
forskning om just Visual Novels och deras användningsområden inom annat än endast 
underhållning tycker vi är viktig, särskilt då vi i vår litteraturöversikt fann att området 
fortfarande inte är välutvecklat, samtidigt som det finns ett intresse i digitala hjälpmedel för 
folk med inlärningssvårigheter. 

 



 
27 

Referenser 
Adobe Photoshop CC 2018 (2018). Adobe [programvara för pixelgrafik] 
 
Albert, A. (2018). Manga 101: Basic Walk-Through of the Manga World. 
https://www.thoughtco.com/manga-world-101-805003 [2019-03-12]  

Ali, A. (2018). I språkverktyget ingår också digitala verktyg: En kvalitativ studie om digitala 
verktyg som stöd i läs- och skrivutveckling i förskolan. Magisteruppsats, Institutionen för 
hälsa och lärande. Skövde, Högskolan i Skövde. urn:nbn:se:his:diva-15892 
 
Anderson, R. C., Hiebert, E. H., Scott, J. A., & Wilkinson, I. (1985). Becoming a nation of 
readers. Washington, DC: US Department of Education, The National Institute of Education, 
s. 1. 

Ang, C. S. & Zaphiris, P. (2008). Computer Games  and Language  Learning.  In  T. T.  Kidd &  
H. Song  (Eds.), Handbook of Research on Instructional  Systems & Technology, ss. 449-
462.  Hershey ,  PA:  IGI Global. https://doi.org/10.4018/9781599048659.ch032 
 
Barzilai, S. & Blau, I. (2014). Scaffolding game-based learning: Impact on learning 
achievements, perceived learning, and game experiences. Computers & Education, 70(1), ss. 
65-79. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.08.003 
 
Bashova, K. & Pachovski, V. (2013). Visual novel. ss. 1-10. Kandidatuppsats, School of 
Computer Science and Information Technology. Skopje: University American College Skopje,, 
ss. 3-4.  
https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5007.6405 
 
Beck, I. L., McKeown, M. G. and Kucan, L. (2002). Bringing words to life: Robust vocabulary 
instruction, New York: Guilford, s. 1. 
 
Boot, W.R., Kramer, A.F., Simons, D.J., Fabiani, M. & Gratton, G. (2008). The effects of video 
game playing on attention, memory, and executive control, Acta Psychologica, 129(3), 387-
398. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2008.09.005 
 
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. 3. uppl., Malmö: Liber. 

Bussi, M. & Pareliussen, J.K. (2015). Skills and labour market performance in Sweden. 
OECD Economics Department Working Papers No. 1233. 
https://doi.org/10.1787/5js0cqvnzx9v-en 

Chatman, S.  (1978). Story and discourse: narrative structure in fiction and 
film.  Ithaca:  Cornell University Press. 

Fu, F. -L., Su, R. -C. & Yu, S. -C. (2009). EGameFlow: A scale to measure learners’ enjoyment 
of e-learning games. Computers & Education, 52(1), ss. 101-112. 
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.07.004 
 



 
28 

Holmes, J. B. & Gee, E. R. (2016). A framework for understanding game-based teaching and 
learning, On the Horizon, 24(1), ss. 1-16. https://doi.org/10.1108/OTH-11-2015-0069   
 
Holmes, S. (2018). Hopeful Journey. 
http://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music_2/201
8112270224877 [2019-03-19] 

Huang, L. -L. & Lin, C. -C. (2014). Three approaches to glossing and their effects on vocabulary 
learning. Systems, 44(1), ss. 127-136. 
https://doi.org/10.1016/j.system.2014.03.006 
 
Khezrlou, S., Ellis, R. & Karim, S. (2017). Effects of computer-assisted glosses on EFL learners' 
vocabulary acquisition and reading comprehension in three learning conditions. System, 
65(2), ss. 104-116. https://doi.org/10.1016/j.system.2017.01.009 
 
Lee, Y. -H., Heeter, C., Magerko, B. & Medler, B. (2012) Gaming Mindsets: Implicit Theories 
in Serious Game Learning. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(4). 
http://doi.org/10.1089/cyber.2011.0328 
 
Luenendonk, M. (2015). The Gaming Industry – An Introduction. 
https://www.cleverism.com/gaming-industry-introduction/[2019-06-05] 
 
Maynard, K.L., Pullen, P.C. & Coyne, M.D. (2010). Teaching Vocabulary to First-Grade 
Students Through Repeated Shared Storybook Reading: A Comparison of Rich and Basic 
Instruction to Incidental Exposure. Literacy Research and Instruction, 49(3), ss. 209-242. 
https://doi.org/10.1080/19388070902943245 
 
McDermott, A.F., Bavelier, D. & Green, C.S, (2014). Memory abilities in action video game 
players, Computers in Human Behavior, 34(5), ss. 69-78. 
https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.018 

Newzoo. (2017). Top 100 Countries/Markets by Game Revenues. 
https://newzoo.com/insights/rankings/top-100-countries-by-game-revenues/ [2019-06-05] 

Nowescape. (2016). Hire people who are into customer service, not escape rooms.   
https://blog.nowescape.com/wp-content/uploads/2016/04/cashier.jpg [2019-03-12] 

Ny, M. (2018). Forskare: Skärmar och tv-tittande sänker barns IQ. 
https://www.mabra.com/forskare-skarmar-och-tv-tittande-sanker-barns-iq [2019-03-07] 
 
OECD (2019). OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future. Paris: OECD 
Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264313835-en  
 
Peeples, K. N. et al. (2018). Using Multimedia Instruction and Performance Feedback to 
Improve Preservice Teachers’ Vocabulary Instruction, Teacher Education and Special 
Education. https://doi.org/10.1177/0888406418801913 
 

http://doi.org/10.1089/cyber.2011.0328
https://newzoo.com/insights/rankings/top-100-countries-by-game-revenues/


 
29 

Pohl, M., Rester, M. & Judmaier, P. (2009). Interactive Game Based Learning: Advantages 
and Disadvantages. Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and 
Services, 3 (5616), ss. 92-101. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02713-0_10 
 
Rap (2018) [spel]. Regissör: Max Pudas Johansson. [internt material] 

 
Region Jönköpings län. (2018). Micaela Tjäderborn, Caroline Kungsman, Kristin 
Krigsman, Anna Wiberg, Julia Nagy och Malin Holmqvist [fotografi].  
https://rjl.se/globalassets/rjl/om-oss/pressrum/nyhetsbilder-1400x788px/arkiv-
nyhetsbilder/kliniska-apotekare.jpg?preset=fullwidth [2019-03-12] 

Ren'Py (2018). What is Ren'Py? https://www.renpy.org/ [2019-01-30] 
 
Rothamel, T. (2011) Wikipe-tan visual novel (Ren'Py).png. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipe-tan_visual_novel_(Ren%27Py).png 
[2019-03-06] 
 
Robertson, J. & Howells, C. (2008). Computer game design: Opportunities for successful 
learning. Computers & Education, 50(2), ss. 559-578. 
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.09.020 
 
Skolverket (2016). PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 
matematik. Stockholm: Skolverket, s. 30. 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa289
9/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3725.pdf?k=3725 
 
Steins Gate (2009) [spel]. Regissör: Tatsuya Matsubara. Tokyo: 5pb. Inc. 

Svenska Akademien. (2019). Svenska Akademiens Ordbok. https://www.saob.se/ [2019-01-
30] 

Thompson, R. & Bowen, C. J. (2013). Grammar of the Edit. Oxford: Focal Press. 

Tinto, V. & Cullen, J. (1973) Dropout in Higher Education: A Review and Theoretical 
Synthesis of Recent Research. New York, USA: Columbia University in the City of New York. 

Ulanovsky, J. (2012). Montserrat font. 
https://www.fontspace.com/julieta-ulanovsky/montserrat [2019-03-19] 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Walid, M., Nafil, K., Touahni, R. & Messoussi, R. (2018). An Assessment of Serious Games 
Technology: Toward an Architecture for Serious Games Design. International Journal of 
Computer Games Technology, ss. 1-2. https://doi.org/10.1155/2018/9834565 
 
Warren, P., Boers, F., Grimshaw, G. & Siyanova-Chanturia, A. (2018). THE EFFECT OF 
GLOSS TYPE ON LEARNERS’ INTAKE OF NEW WORDS DURING READING: EVIDENCE 



 
30 

FROM EYE-TRACKING. Studies in Second Language Acquisition, 40(4) ss. 1-
36.  https://doi.org/10.1017/S0272263118000177 
 
Williamson, K. (2002a). Research techniques: Sampling. I Williamson, K. & A. Bow (red.) 
Research methods for students, academics and professionals: information management and 
systems. Wagga Wagga, NSW: Chandos Publishing. s. 231 
 
Williamson, K. (2002b). Research techniques: Questionnaires and interviews. I Williamson, 
K. & A. Bow (red.) Research methods for students, academics and professionals: information 
management and systems. Wagga Wagga, NSW: Chandos Publishing. ss. 242-247.



 I 

Appendix A -  Intervjufrågor 
Informationsblad: 

I = Intervjuare 

I: Nu följer Intervjudelen av vår studie. Våra namn är Arvid Jeppsson och Max Pudas 
Johansson och vi går år tre på dataspelsutvecklingsprogrammet DSU på högskolan i Skövde. 
Som del av vår examen kommer vi att utföra en undersökning. Den handlar om att undersöka 
intresse och engagemang gällande språkinlärningsspel hos vuxna. Intervjun är tänkt att 
fungera som komplement till artefakten vi producerat för att kunna besvara vår frågeställning. 
Frågorna är baserade på det spel du precis spelat. Vårt arbete kommer att publiceras på det 
Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA. 

I: Innan vi börjar har vi lite viktig information att ta upp av etiska och rättsliga skäl. Du som 
deltagare av studien har rätt att avbryta intervjun när du vill. Det kommer inte att finnas några 
negativa konsekvenser om du skulle avbryta intervjun och det är helt upp till dig som deltagare 
när eller om du vill avbryta. Du har rätt att vara anonym och dina svar kommer att läggas upp 
under ett alias. Intervjusvaren kommer inte att få användas eller utlånas till icke-vetenskapliga 
syften. Har vi din tillåtelse att tillfälligt spela in vårt samtal för underlättat dokumentation? 
Detta är självklart frivilligt och att neka kommer inte påverka intervjun. Med detta sagt så kan 
vi påbörja intervjun.  

Intervjufrågor: 

I = Intervjuare 

I: 1. Hur gammal är du? 

I: 2. Spelade du till slutet, eller avslutade du speltestet av annan anledning? 

I: 3. Vad tyckte du om spelet? Allmänna tankar? 

I: 4. Vad tyckte du om ordinlärningsmomentet? 

I: 5. Hur gick det att memorera orden?  

I: 6. Var instruktionerna begripliga? 

I: 7. Vad lärde du dig? 

I: 8. Var något språkmässigt som var svårt eller störande? 

I: 9. Tankar om de representativa bilderna för orden? 

I: 10. Fanns det någonting i spelet som du tycker borde förbättras gällande 
inlärningsmomentet? 

I: 11. Spelar du spel på fritiden? 

I: 12. Spelar du spel som del av dina arbetsuppgifter eller i dina studier? 



 II 

I: 13. Spelar du andra lärospel, eller spel som du lär dig av? 

I: 14. Använder du dig av annan digital media i lärosyfte? 

I: 15. Vad gillar du i spel? Varför gillar du just det? 

I: 16. Vad ogillar du i spel? Varför ogillar du just det? 

I: 17. För vilken typ av lärande har du använt dig av spel/vill du använda dig av spel? 

I: 18. Vilken är största anledningen till att du har använt dig av spel/vill använda dig av spel? 

I: 19. Skulle du rekommendera andra att använda sig av lärospel? 

I: Tack för att du tog tid från din dag för att delta i vår studie och tack för ditt bidrag till 
forskningsområdet. 
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Appendix B -  Referensbilder 

 

 
  Figur 1 (Region Jönköpings län 2018) 

 
Figur 2 (Nowescape 2016) 
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Appendix C -  Grafiskt material  

 
Figur 4 Karaktären Linn från artefakten 

 
Figur 5 Karaktärsmall för artefakten 
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Appendix D -  Grafiskt material 

 

Figur 6 Objekt från artefakt 

 

 

Figur 7 Thumbnails för bakgrunder 
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Appendix E -  Intervjusvar  
Fråga 1. Hur gammal är du? 
Deltagare 1 “28” 
Deltagare 2 “22” 
Deltagare 3 “född 97 maj 21 (21 år)” 
Deltagare 4 “24” 
Deltagare 5 “jag är 25 år” 
Deltagare 6 “en sekund… Glömt min egen ålder. Ett år äldre än dig, så jag får försöka räkna ut din ålder. Klara är 24 så… 
20...2019 i år. (22 år)” 
Deltagare 7 “jag är 26” 
Deltagare 8 “21” 
Deltagare 9 “29” 
Deltagare 10 “23”  

Fråga 2. Spelade du till slutet, eller avslutade du speltestet av annan anledning? 
Deltagare 1 “spelade till slutet, tror jag” 
Deltagare 2 “slutet ” 
Deltagare 3 “spelade till slutet” 
Deltagare 4 “jag spela till slutet ” 
Deltagare 5 “jag klarade mig hela vägen igenom” 
Deltagare 6 “spelade till titlescreenen” 
Deltagare 7 “jag spelade hela vägen igenom” 
Deltagare 8 “ jag spelade till slutet” 
Deltagare 9 “ja” 
Deltagare 10 “ja” 

Fråga 3. Vad tyckte du om spelet? Allmänna tankar? 
Deltagare 1 “jag tror att det är bra spel för folk som ska lära sig engelska, bra ord för dem” 
Deltagare 2 “är en visual novel, och är inte förtjust i såna” 
Deltagare 3 “känns som något som en lärare från mellanstadiet skulle kunna dra fram. Kan finnas i ett klassrum” 
Deltagare 4 “tyckte det var ganska gulligt. Lite fint språk ibland så svårt att hänga med var tvungen att läsa flera gånger” 
Deltagare 5 “gulligt och mysigt. Fick mig att känna hur jävla dum jag är ibland. Tror att det för inlärning var lite för lite 
upprepning. Som yngre tror jag att det var lite mycket narrativ emellan. När mörkhyade kvinnan kom in så skakade skärmen” 
Deltagare 6 “jag kan engelska rätt bra, men vissa som jag inte tänkt på innan. Folding ruler. Iochmed att det skulle vara glosor 
så blev jag lätt förskrämd när jag såg att texten i bakgrunden var hunter x hunter typ. Dating sim. Jag gillar art stylen” 
Deltagare 7 “hade väl tyckt att det hade varit smart att ibland låta orden återkomma, typ i slutet när man kommer hem och 
packar upp. Man behövde egentligen inte läsa texten, bara leta efter de röda orden. Jag trodde i början att det skulle vara en 
switcheroo där man skulle bli tvungen att memorera annat i slutet” 
Deltagare 8 “jag tyckte att det var intressant. Jag gillade art style. Intressant att kombinera story med glosor, men just eftersom 
det var lärande så fokuserade jag inte mycket på storyn. ” 
Deltagare 9 “språket.allmänna svenska språket kändes skumt. Jag var förvirrad över vilken sorts karaktär var för någon. Ibland 
kändes det byråkratiskt och stökigt, men annars vardagligt” 
Deltagare 10 “repetitivt, men blandade karaktärer. Lugnande musik” 
 
Fråga 4. Vad tyckte du om ordinlärningsmomentet? 
Deltagare 1 “jag tyckte att det var bra, kändes naturliga avskärningar” 
Deltagare 2 “tydligt enkelt att följa” 
Deltagare 3 “man kunde kolla tidigare vad som stått, och skrev man fel så kom ordet upp igen” 
Deltagare 4 “var kul och intressant. Var några gånger det tog längre tid till att skriva in dem” 
Deltagare 5 (Blank, besvarad i tidigare fråga)   
Deltagare 6 “ jag kan engelska rätt bra, men vissa som jag inte tänkt på innan. Folding ruler. Iochmed att det skulle vara glosor 
så blev jag lätt förskrämd när jag såg att texten i bakgrunden var hunter x hunter typ. Dating sim. Jag gillar art stylen” 
Deltagare 7 “hade väl tyckt att det hade varit smart att ibland låta orden återkomma, typ i slutet när man kommer hem och 
packar upp. Man behövde egentligen inte läsa texten, bara leta efter de röda orden. Jag trodde i början att det skulle vara en 
switcheroo där man skulle bli tvungen att memorera annat i slutet” 
Deltagare 8 “jag jobbar och spelar mycket på engelska, så. Jag tror det var effektivt. Det var vissa ord jag inte hade tänkt på 
innan. Så det var bra” 
Deltagare 9 “jag hade nog flippat det. Om jag har en person som ska lära dig engelska hade jag haft hela texten på engelska, och 
sedan låtit dem klicka på orden de inte förstod” 
Deltagare 10 “helt okej. Det skulle väl funka om man spelar flera gånger” 
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Appendix F -  Intervjusvar 
Fråga 5. Hur gick det att memorera orden? 
Deltagare 1 “jag tyckte att det var bra, kunde de flesta orden sedan innan. Bara ett ord jag inte kunde sedan innan” 
Deltagare 2 “bra. Jag fick alla rätt, stavade fel några gånger” 
Deltagare 3 “gick hyfsat bra. Var ett ord där jag lade till ett mellanslag där det inte skulle finnas ett” 
Deltagare 4 “kunde flera ord sedan tidigare, men de jag inte kunde... Det blev nästan att jag försökte klicka mig igenom för att 
komma till momentet där jag skulle skriva in dem, men jag läste igenom allt ändå. Det var lite svårt, men jag kom ihåg det.” 
Deltagare 5 “kan vara att jag inte ätit än så kände mig lite trög i huvudet, men…” 
Deltagare 6 “ det gick bra. Tror det var ett ställe med masking tape där masking var på en rad, och tape på en annan, så glömde 
mellanslaget” 
Deltagare 7 (Blank, besvarad i tidigare fråga)   
Deltagare 8 “det gick bra. Jag la mycket mental kapacitet på det. Jag gillade hur det var i rött. Hyllade hur man kunde gå 
tillbaka om det var nåt man missade” 
Deltagare 9 “ jag memorerade dem inte alls. Jag kunde orden, så jag gick direkt till slutet” 
Deltagare 10 “jo, det gick väl bra. Jag gick tillbaka till mitt egna ordförråd och gissade, men när jag såg dem igen var det 
självklart.” 
 
Fråga 6. Var instruktionerna begripliga? 
Deltagare 1 (Blank, besvarad i tidigare fråga)   
Deltagare 2 “ja” 
Deltagare 3 “ja jag förstod” 
Deltagare 4 “väldigt tydligt” 
Deltagare 5 “dom var väldigt begripliga, inget konstigt” 
Deltagare 6 “ja” 
Deltagare 7 “ja, inga problem” 
Deltagare 8 “ja, de var lätta att förstå” 
Deltagare 9 “ja, det enda jag missade var om jag skulle ha stor eller liten bokstav” 
Deltagare 10 “ja” 
 
Fråga 7. Vad lärde du dig? 
Deltagare 1 “lärde mig vad tumstock hette” 
Deltagare 2 “ja, var ett ord, tumstocken” 
Deltagare 3 “kände inte till ordet pantyliner tidigare så det var väl nytt” 
Deltagare 4 “ jag hade inte hört crayfish tail tidigare” 
Deltagare 5 “jag vet vad pantyliner är nu, hade jag ingen aning om tidigare” 
Deltagare 6 “att folk köper kräftstjärtar. Köp hela kräftan är min filosofi. Inte så mycket eftersom jag snackar engelska. Men 
folding ruler ” 
Deltagare 7 “jag hade aldrig hört… Var det pantyliner det hette? Hade aldrig hört ordet förr” 
Deltagare 8 “det var vissa ord. Crayfish tails och pantyliner, först och främst. Det var vissa… Ja Jag tog inte in storyn då bra, så 
minns inte. Det var något vagt. ” 
Deltagare 9 (Blank, besvarad i tidigare fråga)   
Deltagare 10 “crayfish tails, i guess. Och folding ruler, att det inte bara var ruler” 
 
Fråga 8. Var något språkmässigt som var svårt eller störande? 
Deltagare 1 “nej, tyckte att det var bra. Från inlärningssyn så var det olika nivå på dem” 
Deltagare 2 “nej, intressant svenskt språk. Ord som som jag inte hör ofta, men enkelt förstå” 
Deltagare 3 “Det kändes inte som någons tankar. Det kändes som att någon skrivit ut: det här är vad som skulle sägas på en 
scen, istället för vad någon går och tänker. Men det är väl det enda där som var lite dissonans mellan vad jag tänkte mellan 
mediet och hur det representerades.” 
Deltagare 4 “nej, var just att språket i helhet i spelet var väldigt fint, tyckte jag. Så jag hade lite svårt att kunna… Det flöt inte på 
jättebra när jag skulle läsa.” 
Deltagare 5 “vad är duck duck walk? Hade jag ingen aning om” 
Deltagare 6 “enda som jag hittade var masking tape grejen. Kanske tampongerna, men mina föräldrar har jobbat med sånt så 
jag är resistent”  
Deltagare 7 “nej” 
Deltagare 8 “nej, det skulle jag inte säga, nej” 
Deltagare 9 “svenska bitarna hakade jag upp mig på” 
Deltagare 10 “nej, tycker jag inte. Klarspråk” 
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Appendix G -  Intervjusvar 
Fråga 9. Tankar om de representativa bilderna för orden? 
Deltagare 1 “helt ärligt så vet jag inte om jag tittade på bilderna. Har att göra med om man kunde orden sedan innan” 
Deltagare 2 “bilderna? Fina. Var mycket fokus på texten” 
Deltagare 3 “lade inte så mycket tankar till dom inte mycket att säga” 
Deltagare 4 “väldigt tydliga. Jag förstod vad det skulle vara” 
Deltagare 5 “det var ju det de var. Som sagt, hade glömt bort nåt ord men såg bilden som jag kunde koppla till. ” 
Deltagare 6 “inte vad jag vet. Svårt att ge kritik på det, för mig just. Jag tycker att det är bra” 
Deltagare 7 “såg bra ut. De var hjälpsamma. Kollade mest på orden” 
Deltagare 8 “dom tyckte jag om. De var väldigt tydliga, som något man skulle hitta i en glosbok. Det var nog mest fokus på 
orden, men. ” 
Deltagare 9 “ja, tror jag kan hjälpa en hel del. Särskilt för dem som har problem med det. Särskilt för invandrare kan jag tänka 
mig” 
Deltagare 10 “jag hade inte mycket fokus på dem. Var mest på orden. Såg dem i början, men när jag väl lärde mig hur det 
funkade så blev det mest orden” 

Fråga 10. Fanns det någonting i spelet som du tycker borde förbättras gällande inlärningsmomentet? 
Deltagare 1 “inte vad jag kan komma på. Tror det fungerar bra” 
Deltagare 2 “vet inte. Inget jag kan komma på. Kanske Röstskådespelare” 
Deltagare 3 “ingen pedagogisk utbildning men gissar att ge spelaren att säga fel 2-3 gånger innan den visar rätt svar” 
Deltagare 4 “asså, jag tror, om jag minns rätt att den första saken man ska skriva in så tar det lite tid innan man faktiskt ska 
skriva in den. Sen tror jag att den andra gick väldigt snabbt när man skulle skriva in den. Och kanske då att den… Det kanske är 
den allra första som man ska skriva in ganska snabbt innan, alltså så att man inte måste vänta på att skriva in den. Och så 
kanske att det tar längre tid mellan varje nytt ord innan man måste skriva in” 
Deltagare 5 “mer fokus på orden än narrativet. Typ dora the explorer, känns överdrivet för vuxna men barn äter upp det” 
Deltagare 6 (Blank, besvarad i tidigare fråga)   
Deltagare 7 “just det jag nämnde, vore bra om orden återkommer. Så att det inte blir, här är orden dom ska du komma ihåg i 30 
sekunder” 
Deltagare 8 “ja.. Jag funderar på. Nu är det en kort artefakt och så, men jag undrar om man skulle rampa upp det. Nu var det 
två glosor åt gången, men kanske en, sen två och så vidare. ” 
Deltagare 9 (Blank, besvarad i tidigare fråga)   
Deltagare 10 “voice acting, kanske. Om de fick olika röster, och man fick höra olika röster när man läste” 
 
Fråga 11. Spelar du spel på fritiden?  
Deltagare 1 “ja” 
Deltagare 2 “ibland” 
Deltagare 3 “ja” 
Deltagare 4 “ja, det gör jag” 
Deltagare 5 “Jajamän” 
Deltagare 6 “oh ja, det gör jag” 
Deltagare 7 “yes, det gör jag” 
Deltagare 8 “ja” 
Deltagare 9 “mycket” 
Deltagare 10 “yes” 
Fråga 12. Spelar du spel som del av dina arbetsuppgifter eller i dina studier?  
Deltagare 1 “ja, det gör jag väl. Inte varje vecka, men mina studier handlar om spel” 
Deltagare 2 “väldigt sällan, bara typ under spelprojekten vi haft” 
Deltagare 3 “ibland ursäktar jag med det, men inget officiellt testat spel för jobb eller utbildning” 
Deltagare 4 “nej, inte riktigt. Jag spelar ibland spel för att kolla på animationer, men inte specifikt till arbetet” 
Deltagare 5 “jag försöker att bygga upp mitt visuella bibliotek” 
Deltagare 6 “just nu kan jag inte kalla det de, så mest på fritiden” 
Deltagare 7 “till viss del kan man väl egentligen säga. Blir ibland att jag spelar spel bara för sånt jag gör i skolan. Inspiration 
eller så. Sällan jag spelar på grund av en specifik uppgift” 
Deltagare 8 “ja, det gör jag. Inte generellt har det varit så, men i och med exjobbet så har det varit så” 
Deltagare 9 “till viss del, ja. Tror det är en ganska unik del att säga att man kan använda spel för att lära sig” 
Deltagare 10 “ja, ska.. Ja, det gör jag väl. Jag gör spel själv” 
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Appendix H -  Intervjusvar 
Fråga 13. Spelar du andra lärospel, eller spel som du lär dig av? 
Deltagare 1 “inte spel som är gjorda för lärande, men spelar man spel på annat än sitt modersmål så är det naturligt” 
Deltagare 2 “ja, ibland spelar jag. För jag… Jag försökte lära mig thailändska, så jag har ju mina memory-spel. Försöker typ 
komma ihåg ord, och såna saker” 
Deltagare 3 “nej” 
Deltagare 4 “inte direkt” 
Deltagare 5 “förutom att jag lärt mig all engelska jag kan från spel… Något regelrätt lärospel kanske pettson och findus” 
Deltagare 6 “inte just nu, jag har learn japanese to survive på steam som jag köpte nån gång, men inte spelat. Får göra det” 
Deltagare 7 “inte lärospel specifikt, det gör jag inte. Har ordspel på mobilen där man ska bygga ord av bokstäver, men 
underhållningssyfte” 
Deltagare 8 “Nej, det kanske är sånt jag gjort mer när jag var yngre.” 
Deltagare 9 “Inte nu för tiden. Jag har gjort det, då särskilt språkspel” 
Deltagare 10 “jag spelar inga lärospel. Jag spelar spel för att ha roligt” 
 
Fråga 14. Använder du dig av annan digital media i lärosyfte? 
Deltagare 1 “nej, kan jag inte påstå” 
Deltagare 2 “ja, antar det för jag spelar spel. Eller andra än spel. Google translate ibland, eller typ internet” 
Deltagare 3 “e-böcker och instruktionsvideor” 
Deltagare 4 “nej, jag använder nästan bara datorn och kollar nyheterna och videos” 
Deltagare 5 “jag har en app för att försöka lära mig kinesiska” 
Deltagare 6 “definiera digital media…. JoJo ibland. Mest tutorials jag kollar upp ibland. Användbart eftersom jag inte vet vad 
jag håller på med” 
Deltagare 7 “ja. Mer än spel, absolut” 
Deltagare 8 “yes. Videos, film, ljud, podcasts, eller skivor med grejer” 
Deltagare 9 “ja, isåfall youtubevideos mycket för att lära mig grafik och sånt då. Inte direkta läromedel men för att få bredare 
vokabulär och så” 
Deltagare 10 “jag har använt duolingo. Den här appen på telefon” 
Fråga 15. Vad gillar du i spel? Varför gillar du just det?  
Deltagare 1 “oj, väldigt olika beroende på dagsform…” 
Deltagare 2 “svår vag fråga. Interaktivitet” 
Deltagare 3 “väldigt bred farligt att fråga någon som går denna utbildning. Möjligheten att uttrycka dig på sätt som inte går 
annars” 
Deltagare 4 “jag gillar att ha mycket frihet i spel då att jag inte känner att jag är fast i ett spel” 
Deltagare 5 “saker jag gillar i spel. Bred fråga får ett brett svar. Jag gillar ett narrativ jag kan påverka och en värld jag kan känna 
av. Jag gillar coop med folk jag kan lita på, inte randoms” 
Deltagare 6 “två grejer som. Första är nån slags escapism. Att utforska en annan värld. Får vara nån annan. Och jag gillar boss 
fights. Vilket är varför jag spelar mycket monster hunter. För det mesta så spelar jag action spel. Att ta ner en stor fiende som 
man inte borde kunna ta ner traditionellt. Shadow of Colossus är prima exempel på det. Den minsta är... Dåligt exempel, men 
tror du fattar” 
Deltagare 7 “jag gillar väl... Det jag gillar mest i spel är när man kan vara deltagare i en historia. En sak jag bara älskar i spel 
som jag lärt mig via spel är när man i spelet kan skapa känslor. Vet inte om ni spelat fares fares two brothers. Det kan bara 
göras i spel, hade inte funkat i film” 
Deltagare 8 “i ett sånt här spel, story baserat och lite dialog och sånt, är det viktigt att man bryr sig om karaktärerna. Så det är 
något jag skulle säga att jag uppskattar” 
Deltagare 9 “gillar dels rollspel-aspekten, lära mig om karaktärerna och världen. Brukar inte spela visual novels. Action Spel, 
pusselspel” 
Deltagare 10 “witcher 3,det jag gillar är friheten, att göra vad som helst” 
Fråga 16. Vad ogillar du i spel? Varför ogillar du just det?  
Deltagare 1 “skräck, jag är för lättskrämd” 
Deltagare 2 “tar mycket tid. Tar upp mycket tid” 
Deltagare 3 “gränsat till spelen i sig och inte hur de skickas till spelaren så ogillar jag grinding. Klumpigt implementerat typ HM 
i Pokémon. Resulterar i att ha en mindre pokemon i teamet” 
Deltagare 4 “jag gillar inte reaktionsmoment där man måste tänka snabbt. Inte jättemycket för pusselspel” 
Deltagare 5 “andra människor som jag inte känner. Competitivt då, såvida det inte är med vänner då. Third person, det är 
mycket visuellt. Om jag inte kan röra mig snabbt” 
Deltagare 6 “generellt i pvp-spel så är chatten inte så kul, inte farligt i pve spel, men i alla andra då. Du fattar vad jag menar. 
Nånting annat jag inte gillar o spel. När jag inte kan kontrollera. Bokstavligt att slå tärning utan annan input. Drop rates är 
gine, för får väl bara göra det om och om igen tills jag får den. Problemet är… Tror du fattar. När jag inte kan såld tillbaka. ” 
Deltagare 7 “mer än någonting annat tycker jag filler. Mer än någonting tycker jag filler förstör. I serier kan det va ibland, men i 
spel så är det bara utfyllnad och känns astråkigt. ” 
Deltagare 8 “jag tror..har aldrig varit mycket för grov svårighetsgrad. Jag har hellre en bekväm upplevelse. Det kan vara 
utmanande, men behöver inte vara jättesvårt. Höjer inte min upplevelse” 
Deltagare 9 “Sportspel, i regel. Känns ganska enformiga, ganska. För mundana” 
Deltagare 10 “jag spelar inte spel jag inte tycker om. Men aa, lite. Battlegrounds, lite repetitivt när man bara spawnar och dör, 
känns slöseri med tid” 
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Appendix I -  Intervjusvar 
Fråga 17. För vilken typ av lärande har du använt dig av spel/vill du använda dig av spel?  
Deltagare 1 “Ja, det jag tänker att jag skulle kunna använda om jag själv vill lära mig är väl primärt kanske språk, isåfall. Eller 
historia. Bara för att. Alltså, att historia, tycker jag, kan vara lätt att få in i spel, om spelet bara har en historisk anknytan så kan 
det vara enkelt att lägga in trivia i spelet. Men då blir det ju egentligen ett spel med historia som sekundär sak, inte med historia 
som inlärningsfokus, så… Jag vet inte.” 
Deltagare 2 “språk funkar alltid bra, där finns redan massa appar typ duolingo och såna saker. Det finns spel som funkar ganska 
bra. Antar att det funkar med andra ämnen också, men jag har inte provat, så jag kan inte kommentera om det” 
Deltagare 3 “varit mest tidigare har spelat med engelsktalande i engelskspråkiga spel så har varit språk. Annars vill jag se 
historia.” 
Deltagare 4 “när jag var yngre använde jag spel för att lära mig matte när jag var jätteliten. Jag gillar inte matte, men att 
implementera det i spel hjälpte mig” 
Deltagare 5 “språk kanske finns, använt lite min kinesiska-app. Pusselspel, kanske inte direkt lärande men man tränar sitt 
logiska tänkande” 
Deltagare 6 “bra fråga. Att lära mig nånting själv eller lära andra? Japanska är en grej. Generella naturfakta. Mest det jag finner 
intressant” 
Deltagare 7 “för egen personlig lärning så är det för ljud. Lära sig hur man gör ljud eller löser problem som jag själv haft. Tas 
ofta upp när man pratar ljud, men Overwatch gör det riktigt bra. Man kan höra skillnad på fotsteg, och fotsteg som är viktiga för 
en hörs tydligare” 
Deltagare 8 “Det är en intressant fråga, för jag har ändå… Om man går liksom långt tillbaka använt spel för... Som jag tror att 
spel kan mycket tacka för att jag kan engelska, eller att jag kunde ta mig till engelska. Då var det helt enkelt att man var mindre 
liksom, och från kontext. Jag tror att fortsätta att använda spel för att lära sig språk skulle vara intressant som här. Historia, det 
skulle jag också vara intresserad av. Det är ju… Vagt historiska spel typ Assassin's Creed och sådär, det är ju ofta mycket 
konstiga grejer men det brukar ju finnas små bitar som är sanning där. Det brukar jag tycka är intressant. Jag skulle nog vilja 
lära mig typ matte genom spel, typ Professor Layton eller såhär pusselspel, men jag är verkligen inte bra på det, så. Så jag gillar 
helt enkelt att ha såhär spel som man kan lära sig nånting från. Typ alla grejer nästan” 
Deltagare 9 “Är övertygad om att jag är bättre på engelska för att jag spelade spel.” 
Deltagare 10 “om jag skulle vilja lära mig i spel så skulle det vara i VR...” 
 
Fråga 18. Vilken är största anledningen till att du har använt dig av spel/vill använda dig av spel? 
Deltagare 1 “är väl för att hålla det intressant… spel kan fortsätta hålla det engagerande ” 
Deltagare 2 “väldigt interaktivt, kopplar handling med inlärningen, så det hjälper att lära. Och det känns som att det blir 
användbart. Som exempel, språk annars: om du sitter och läser grammatik eller ordförråd och såna saker i skolan inte alltid 
känns som att du kommer få användning av det. I spel blir det lite mer att du använder det.” 
Deltagare 3 “öka engagionsnivån hos den som ska lära sig” 
Deltagare 4 “om man inte gillar matte är det svårt att ta till sig det, men i spel blir det lättare att ta till sig det” 
Deltagare 5 “för att det är ett media som jag gillar. ” 
Deltagare 6 “för inlärning? Om jag sitter och läser en text länge så har jag tendensen att tappa fokus. Särskilt med aspergers, det 
hjälper inte alltid. Vad var frågan? Juste. Som sagt känner att jag nog har lättare att hålla fokus. Kommer inte ihåg vad jag åt tre 
dagar sen, men jag kommer ihåg 500 pokemons. Förstår inte varför” 
Deltagare 7 9 (Blank, besvarad i tidigare fråga)   
Deltagare 8 “jag skulle anta att det är för interaktiviteten. Jag gillar. Det är lättare att lära sig om man faktiskt får göra det. Det 
är nog största fördelen med det formatet” 
Deltagare 9 “För det är nånting jag hade gjort ändå. Om jag kan lära mig på topp av det så är det bra” 
Deltagare 10 “för nyfikenhetens skull. Som i vr, man kan utforska. Solsystemet i steam, för htc viven.” 
Fråga 19. Skulle du rekommendera andra att använda sig av lärospel?  
Deltagare 1 “definitivt, speciellt folk som har problem med att lära sig det vanliga sättet” 
Deltagare 2 “ja” 
Deltagare 3 “skulle behöva testa spelet själv först, eller vara säker på att eleven förstår syftet. De ska ha förståelse för att det är 
mer för att någon ska komma in i ämnet” 
Deltagare 4 “ja, främst om de har svårt med ett ämne som de vill lära sig.” 
Deltagare 5 “jag skulle rekommendera andra att testa för att se om det är en bra metod för dem” 
Deltagare 6 “skulle jag nog göra. Beror nog på deras situation. Olika från person från person. Nåt jag är oroad för. Tydligen 
tänker jag annorlunda, för vanligt folk är konstiga. Fortsätt läs om du är bra på det.” 
Deltagare 7 “finns absolut ingenting negativt med att göra det. Men om någon frågade mig så skulle jag säga absolut. Men inte 
som att jag skulle vara guys ni måste testa” 
Deltagare 8 “yeah, det skulle jag nog göra. Det blir nog mer och mer relevant” 
Deltagare 9 “Ja, om folk tänker på att faktiskt göra ett spel, eller tänker på underhållningsvärdet. Om de hade lagt in story av 
något slag.. Om lärandet inte är enda anledningen till att spelet existerar” 
Deltagare 10 “om de är intresserade ja, varför inte?” 
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