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Sammanfattning 

Låg motivation och dåliga resultat i skolan är ett problem idag. Syftet 

med denna studie var att undersöka om lärande med hjälp av ett 

NLI-spel är effektivare inom utbildning än vanligt läsande för barn 

och ungdomar mellan 10 och 15 år. Detta undersöktes genom att 

jämföra inlärning via ett NLI-spel och inlärning via läsning där både 

spelet och texten innehåller exakt samma fakta. Jämförelsen gjordes 

via ett teoretiskt prov där de två gruppernas resultat analyserades. 

Resultatet var lyckat och gruppen som spelade spelet hade i 

genomsnitt fler rätt på provet än de som läste. På grund av få 

testpersoner i målgruppen gjordes en komplettering med vuxna 

testpersoner för att öka korrektheten av resultatet. Det generella 

resultatet förblev detsamma och inlärning via spel var fördelaktigt, 

dock var skillnaden betydligt mindre för de vuxna testpersonerna. En 

dragen slutsats är att detta tillvägagångssätt inom utbildning är bäst 

lämpat för barn och ungdomar där läsning och teoretisk inlärning är 

omotiverande och tråkigt. 
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1 Introduktion 
Teknik har omdefinierat många områden i vår samtid men skolan har 

förblivit relativt traditionell. Teknikanvändning har sjunkit i åldrarna. 

Idag växer barn upp med teknik som datorer och mobiler. 

Mobilapplikationer, datorspel och interaktiva böcker är typiska 

digitala läromedel. En fördel med digitala läromedel är att de ger 

möjlighet för interaktion med läromedlet. Användning inom skola och 

utbildning är fortfarande låg även om en tendens till förändring finns. 

Fortfarande är det naturliga läromedlet inom utbildning bok och text. 

Motivationsbrist är ett problem bland dagens ungdomar inom 

utbildning och medför sjunkande resultat. Spel är relevant då de 

kombinerar underhållning med lärande och kan därmed öka 

motivationen. Att få en elev att kommunicera och interagera med 

spelet genom elevens naturliga språk medför nya möjligheter för 

interaktion och lärande och är även det relevant. NLI-spel är 

beteckningen på detta, där NLI står för Natural Language Interface.   

1.1 Syftet 

Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka om NLI-

spel är ett fördelaktigt alternativ för inlärning gentemot läsning för 

människor i åldrarna 10 till 15. NLI-spel har en relevant aspekt för 

inlärning: interaktion via skrift. Examensarbetet innehåller därför en 

undersökning kring lärande inom spel och allmänna 

inlärningsfaktorer. 

1.2 Problemformulering 

Genererar NLI-spel mer kunskap än läsande för människor i 

åldrarna 10 till 15? 
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2. Bakgrund 

2.1 Syntax, semantik och kontext 

Syntax, semantik och kontext har betydelse för att skapa och 

förmedla mening genom naturligt språk. Dessa tre aspekter skiljer 

sig åt. Syntax är en regelbas som beskriver hur ett språk bygger 

satser, strukturer och meningar. Semantik är betydelsen av olika 

enheter i ett språk (ord, meningar och satser). Kontext innebär 

omgivningen och sammanhanget som en given, till exempel, mening 

tillhör. Naturligt språk har en komplex och tvetydig struktur. Till 

skillnad från datorspråk och programmeringsspråk är semantiken för 

naturligt språk problematisk att definera (Ekpenyong 2011). 

2.2 Natural Language Interface (NLI) 

Natural Language Interface (NLI) är ett gränssnitt mellan människa 

och dator. Syftet med NLI är att utföra aktioner i en programvara 

genom tolkning av indata från en användare i form av till exempel tal 

eller text. Implementationer är ofta kopplade till en specifik domän 

eftersom naturligt språk har en komplex och tvetydig struktur. 

Meningsuppbyggnad i naturligt språk varierar och beror på en 

mängd aspekter. En individs dialekt, utbildningsbakgrund, ålder, 

kunskap och livsstil är aspekter som påverkar hur individens 

naturliga språk byggs upp. Därför är det ur användarsynpunkt svårt 

att skapa ett effektivt och pålitligt NLI (Winograd 1972). 

 

Forskning kring NLI började omkring 1950 och utvecklingen har varit 

uppdelad i olika delar då fokus har legat på olika områden som 

exempelvis maskinöversättning, artificiell intelligens, logisk och 

grammatisk stil samt massiv språkdata. Delarna representerar olika 

tidsepoker mellan 1950-2000. Natural Language Processing (NLP) 

är uppdelad i två delar: förståelse för hur NLP skall fungera samt 

implementation. Under de senaste årtiondena har datorkraften blivit 

tillräckligt kraftfull för implementation av idéer som grundades för 

årtionden sedan (Jones 2001). Ett trendskifte i hur NLP används går 

att följa. Förr lades fokus på syntax och att datorn skulle tolka den 

indata som gavs. Kontext och semantik togs ej i beaktning. På 

senare år har ett större fokus lagts på semantik och kontext eftersom 

detta har en stor betydelse för naturligt språk (Cambria & White 

2014). 

2.2.1 NLI-Spel 

Datorspel där användaren styr spelet med naturligt språk kallas för 

Interactive Fiction (IF) trots att definitionen för IF egentligen 

innefattar alla sorters spel. IF var populärast mellan 1970 och 1990 

då spel som Adventure, Dungeon, Zork och The Hobbit var stora 

succéer. Dessa spel var versioner av äventyrsspel där världen 



3 

återgavs med text. Användaren kunde förflytta sig, modifiera objekt 

och avancera med naturligt språk (text) som verktyg. När grafiska 

spel (peka och klicka) ökade i popularitet på 90-talet sjönk intresset 

för NLI-spel (Maher & Kaplan 2010). 

 

2.2.2 Problem med NLP 

Ett genomgående problem för NLP är att förstå semantiken i naturligt 

språk. Denna begränsning tvingar användare att kommunicera med 

datorn på ett ibland mindre naturligt sätt. I en spelmiljö kan detta 

uppfattas som tråkigt. En utmaning ligger i att tolka det användaren 

skriver så korrekt som möjligt och samtidigt ge användaren möjlighet 

att “vara sig själv”. En annan aspekt som möjligvis kan vara ett 

problem är att spelen ur ett historiskt perspektiv är begränsade till 

pussel och äventyrsspel. Förändring och förbättring inom detta kan 

medföra ökad användning och en större marknad för NLI-spel 

(Maher 2010). 

2.3 Inlärningsfaktorer 

2.3.1 Motivation 

Brist på motivation hos barn och ungdomar i 

undervisningssituationer är ett problem. Ett erkänt problem för 

pedagoger är att underlätta för ökad motivation hos studenter, 

framförallt under ungdomen. Saknad av motivation hos en student 

medför att denne inte når upp till sin akademiska potential. Därav är 

vikten av motivation för studier stor (Mansfield 2010). 2012 

undersöktes barns och ungdomars motivation, särskilt vad barnen 

själva ansåg skulle höja motivationen. En genomgående faktor var 

att barn tycker att det är tråkigt med den traditionella undervisningen. 

Dagens mer teoretiska lärosätt i ett flertal ämnen uppskattas inte av 

elever och motivationen samt resultaten sjunker. En stor del av 

diskussionen i undersökningen grundas i att lärosättet bör förändras 

för en ökning av motivationen. Förändringen bör enligt resultatet och 

eleverna innefatta ökad användning av teknisk utrustning. Utbildning 

och uppgifter i skolan bör vara roliga samt praktiska enligt Bergmans 

undersökning (Bergman 2012). 

 

2.3.2 Känslors påverkan på inlärning 

En individs känslor påverkar inlärningsförmågan och fokus. 

Beroende på om känslan är positiv eller negativ och om den är riktad 

mot studiemedlet eller inte påverkas effektiviteten av inlärning. 

Positiva känslor inför uppgiften har en positiv effekt på inlärningen. I 

allmänhet är positiva känslor inte nödvändigtvis fördelaktigt vid 

inlärning. Om positiva känslor är fokuserade på utomstående 

områden, till exempel kärlek, familj, umgänge, påverkas inlärningen 
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negativt. Fokus hos en individ läggs på det objekt som en känsla är 

riktad mot. Är en känsla kopplad till en utomstående aspekt drivs 

fokuset bort från uppgiften och därmed lärandet. Att skapa positiva 

känslor för en uppgift kopplat till lärande är fördelaktivt för inlärning 

(Pekrun 2014). 

 

2.3.3 Effekt av att skriva för inlärning 

I en undersökning av Seamon med flera kom det fram att skriva för 

att komma ihåg är en fördelaktig metod för inlärning. Individer 

utsattes för ett test där 72 ord spelades upp efter varandra. Relevant 

för vår studie är effekterna av att skriva varje ord under inlärningen. 

En testgrupp lyssnade endast på orden medan en annan lyssnade 

och skrev ner varje ord. Undersökningen undersöker korrekt 

återkallande, falskt återkallande samt falska intrång av fel ord. 

Differensen för korrekt återkallade ord var minimal. 67 procent för de 

som lyssnade och 63 procent för de som skrev. Differensen blev 

större vid falskt återkallande och falska intrång mellan testgrupperna. 

De som skrev och de som lyssnade hade ett falskt återkallande på 

18 procent respektive 30 procent. Falska intrång låg på 27 procent 

och 68 procent för gruppen som skrev respektive lyssnade. En 

minskning i falskt minne, det vill säga att minnet ej stämmer överens 

med den ursprungliga upplevelsen, går att urskilja för de som skriver 

varje ord för hand gentemot att lyssna (Seamon et al 2003). 

2.4 Edutainment 

I rapporten Digital Game-Based Larning skriver Marc Prensky att en 

ungdom idag har spenderat 10 000 timmar vid datorn vid 21 år ålder. 

Detta innebär att barn får en digital uppväxt. Datorspelande 

förändrar hjärnans förmåga att hantera information. Barn idag börjar 

att förlora förmågan att  ta till sig information på traditionella sätt och 

därav bör all undervisning bör hanteras genom digitala spel. 

Läromedel idag upplevs som tråkiga, torra och tekniska av 

studenterna. Spel har förmågan att motivera och förfängsla spelaren. 

kombinationen av lärande och motivationen man får av spel är en 

bra idé (Prensky, 2003). Detta resultat stöds i rapporten 

Datorspelandets Mening där Jonas Linderoth anser att spels 

potential att höja den lärandes motivation är ett starkt argument 

varför spel i undervisning är en bra idé (Linderoth, 2004). En annan 

forskare Mitchel Resnick skriver att han inte gillar synen på 

edutainment. Edutainment spelskapare idag har en bild av att 

lärande måste döljas av underhållning. Problemet är att lärandet 

representeras som arbete och underhållningen som belöning samt 

att spelaren får mycket belöning för lite arbete. Det bör vara roligt att 

lära sig, därför behövs inte uppdelningen i arbete- och belöningsfack 

(Resnick, 2004). 
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2.4.1 Skapa ett Edutainmentspel 

Både skapandet och användandet av spel vars syfte är lärande ser 

ut att öka de kommande åren. Forskning visar att det finns fördelar 

och nackdelar. Teoretiskt sett finns det mycket stöd för fördelar med 

spel inom utbildning. Stöd från empiriska undersökningar är mindre 

då resultatet är blandet (McClarty et al 2012). En del forskare påstår 

att spel är den nya generationens läromedel. Forskare från 

University of Michigan menar att pusselspel kan öka barns förmåga 

att resonera abstrakt samt förbättra förmågan att lösa problem. 

Enligt en amerikansk enkät uppgav 70% av 500 lärare som har 

testat spel i deras undervisning att spelen ökade studenternas 

motivation och engagemang (Entertainment software association 

2014). 

 

 

 

I en rapport av Anna Nordqvist och Hanna Sandberg undersöker de 

barns inställning till spel i hemmet samt i skolan. Enligt en enkät på 

tolv barn i åldrarna sex till sju visade det sig att merparten spelade 

datorspel eller tv-spel på fritiden. Det visade sig även att flera barnen 

ansåg det roligare att spela spel i skolan istället för traditionell 

undervisning. En anledning var att barnen inte behövde läsa själv, 

utan istället fick spela. I en intervju med en person som varit aktiv i 

spelbranschen under en längre tid berättades det om fyra nyckelord 

vid skapande av barnspel. 

Nyckelorden var: 

 

• Utmanande 

• Inte naiviserande 

• Anpassade 

• Empowering 

 

“Utmanade” betyder att barn behöver utvecklas, det är fördelaktigt 

om spelen är lite för svåra gentemot för lätta. “Inte naiviserade” 

betyder att underhållningen inte ska vara för enkel, till exempel 

användning av starka färger och övertydligt språk. 

Med ”Anpassande” menas det att det är viktigt att spelen ökar i 

svårighetsgrad efterhand för att ge utrymme för utveckling. 

Nyckelordet “Empowering” betyder att spelen ska få barnen att 

känna sig duktiga genom till exempel beröm.  

 

Nordqvist och Sandberg frågade spelutvecklaren hur de utvecklar 

inlärningspel. Svaret var att undvika moment som vuxna tror är roligt 

såsom roliga ljud. Motivation genom positiv respons är viktigare. Det 
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läggs vikt på tre viktiga komponenter. Första komponenten är att 

presentera problemet, det andra är att ta reda på om barnet förstått 

och den sista innebär att barnet själv löser problemet. För spel vars 

syfte är att lära krävs det att det roliga och tråkiga möts (Nordqvist 

2011). 

 

I rapporten Datorprogram i skolmiljö försöker Daniel Björkman att 

utröna hur bra pedagogiska datorprogram och lärospel fungerar i 

skolundervisningen genom intervjuer på både lärare och barn. Det 

visade sig att spelen fungerar bäst som repetition på material som 

barnen redan har lärt sig. Många av respondenterna ansåg att 

spelen innehöll många baskunskaper och inte lika många 

fördjupningar (Björkman 2006). 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Försök till att besvara examensarbetets problemformulering har 

utförts av en litteraturstudie och en empirisk undersökning. Den 

empiriska undersökningen innehöll två olika inlärningsmetoder att ta 

till sig samma information: Ett NLI-spel och en text. Dessa metoders 

kvalité jämfördes sedan genom ett prov baserat på information från 

inlärningsmetoderna. Totalt var det det 20 testpersoner som utförde 

de två olika inlärningsmetoderna med jämn uppdelning, det vill säga 

10 testpersoner för vardera inlärningsmetod. Metoden är utformad 

på detta sätt framför allt på grund av den bristande forskningen kring 

NLI. Därav behövdes det kompletteras med den empiriska 

undersökningen. Målgruppen för undersökningen var människor i 

åldrarna 10-15 år. Svårigheter att hitta testpersoner i målgruppen 

gjorde att en komplettering med vuxna testpersoner fick göras. 

Endast åtta av de tjugo testpersonerna tillhörde målgruppen 

resterade tolv var vuxna.  

3.2 Litteraturstudie 

Erhållen kunskap för de områden som jämförts och undersökts har 

tillgodosetts via en litteraturstudie. Denna litteraturstudie innefattar 

informationstagande från doktorsavhandlingar, tidningsartiklar, 

rapporter samt muntliga intervjuer. 

3.2.1 NLI 

Studiens frågeställning ställer lärande via NLI-spel mot lärande via 

läsning. Litteraturstudien börjar därför med historik kring NLI-spel då 

denna överblick krävs för detta examensarbete. Även svårigheter 

och begränsningar med NLI har tagits upp i litteraturstudien då en 

del av denna undersökning innefattar att skapa en NLI-styrd 

applikation. Denna applikation jämförs mot vanligt läsande i form av 

kunskapsintagande. 

3.2.2 Inlärning 

Detta examensarbete testade inlärning via ett skapat NLI-spel. 

Litteraturstudien redogör därför för inlärning i allmänhet och viktiga 

faktorer kring detta. Även problem i dagens skolgång tas upp och 

har studerats. Motivation för uppgifter hos ungdomar och känslors 

påverkan är aspekter som är relevanta för ett undervisningsspel och 

har därför redogjorts under litteraturstudien. 

3.2.3 Edutainment 

För att kunna skapa ett edutainmentspel behövdes förkunskaper. 

Litteraturstudien redogör fördelar och nackdelar kring ämnet från 

tidigare forskning. Hur ett datorspel för inlärning bör konstrueras tas 

även det upp. 
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3.3 Empirisk undersökning 

För att komplettera litteraturstudien och för att besvara problem-

formuleringen utformades ett NLI-spel, en motsvarande text och ett 

kunskapsprov. Dessa används för att samla data kring inlärning 

genom två olika metoder, spela ett NLI-spel och läsa. 

Litteraturstudien ger information om olika aspekter inom inlärning var 

för sig. Då det inte finns någon nuvarande forskning kring NLI-spel 

inom utbildning kan information om kombinationen av de aspekter 

som ett NLI-spel innehåller och deras påverkan på inlärning inte fås 

via litteraturstudien. Resultatet från kunskapsprovet används som 

grund för slutsatser och diskussion kring detta. 

3.3.1 Spel och faktatext 

NLI-spelet som skapades drevs av naturligt språk där användaren 

genom spelets gång går igenom information. Litteraturstudien gav 

kunskap om de begränsningar som finns med NLI och vilka 

svårigheter som existerar. Därför valdes det att simplifiera NLP 

(Natural Language Processing) genom att de tillåtna kommandona 

var verb följt av ett substantiv eller i vissa fall endast enskilda ord. 

Då syftet är att lära ut utformades spelet som flera konversationer 

mellan karaktärer och spelaren. Varje karaktär ställer en fråga om 

tidigare uppgiven fakta under spelets gång där rätt svar krävs för 

avancemang. Vid spelets slut har spelaren blivit utsatt för en hel del 

fakta som denne har interagerat med (Se bilaga A). Litteraturstudien 

gav relevant kunskap hur ett edutainmentspel ska vara konstruerat 

för optimal effektivitet.  

 

 

Figur 1. En bild på hur en del av spelets design ser ut. 

 

Undersökningen ställde lärande via NLI-spel mot läsande och därför 

skapades en sammanhängande text vars innehåll stämde överens 

med det som ingick i spelet. Ett krav var rättvisa mellan de olika 
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metoderna i form av mängd fakta. Allt som tas upp under spelets 

gång ska tas upp i texten och vice versa. 

 

Tid som testpersoner arbetade med materialet reglerades inte utan 

var istället en aspekt som iakttogs genom testningen. Om 

testpersoner för spelet fick problem som grundade sig i spelmekanik 

ingrep vi för att hjälpa dem då detta inte har effekt på resultatet. 

3.3.2 Datainsamling 

För att jämföra de två inlärningsmetoderna användes ett prov (Se 

bilaga B). Detta prov var utformat från informationen som används i 

de båda  inlärningsmetoderna och är anpassad för examensarbetets 

målgrupp. Testpersonerna utförde detta prov kort inpå spelandet 

eller läsningen. Detta av enkelheltsskäl under testningen. 
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4 Resultat 
Resultatet visar en skillnad mellan de barn och ungdomar som 

spelade spelet och de som läste. På provet med sju som maximal 

poäng hade de som spelade spelet en genomsnittspoäng på 5.75. 

Genomsnittspoängen för de som läste var 4.25. Detta visar på att 

denna inlärningsform ger ett högre minnesintag hos barnen. De 

vuxna testgrupperna hade ett jämnare resultat med 

genomsnittspoäng på 6.83 och 6.16 för spelande respektive läsning. 

 

 Tabell 1. Visar hela resultatet på provet som genomfördes. 
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      Figur 2. Medelvärdet för provet, maxpoängen var 7. 

 

 

     Figur 3. Standardavvikelsen för poängen hos de olika testgrupperna. 
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 Figur 4. Genomsnittliga underhållningsvärdet för spelet i de olika testgrupperna. 
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5. Diskussion 
Resultatet som visas i figur 1 antyder att poängskillnaden är betydligt 

jämnare i hela testgruppen än för endast testgruppen som tillhör 

målgruppen. Anledningen till det här är att de vuxna hade betydligt 

enklare att ta till sig informationen både via text och spel och hade i 

många fall full poäng. Spelets och textens innehåll är anpassat efter 

målgruppen och många vuxna besatt med stor sannolikhet redan 

kunskap om ämnet franska revolutionen. Även om så inte var fallet 

så är nivån på spelet och texten inte anpassad för en vuxen individ 

och oavsett vilken metod som är effektivast så fungerar båda bra då 

nivån är såpass låg. 

5.1 Anpassat för barn 

Vi observerade att en hel del av de vuxna testpersonerna påpekade 

att de hade kunnat lära sig snabbare och mer genom att läsa än att 

spela spelet och resultatet från testet styrker detta. Läsningen gick 

betydligt snabbare och genererade i princip samma resultat som 

spelandet för de vuxna testpersonerna. Då resultaten inte varierar 

men utförandets tid varierar bör möjligtvis den metod som tar kortast 

tid vara att föredra vilket för de vuxna i detta fall var läsning. 

Tidsskillnaden fanns även för barnen som utförde testet men då 

resultaten skiljer sig mer mellan läsning och spelande i denna grupp 

är tidsaspekten inte lika avgörande. 

 

Det problem som studiens resultat hoppas lösa är motivationen och 

resultaten för barn och ungdomar mellan 10 och 15 år. Detta främst 

genom nöje i form av att spela. Att inlärning lättare sker om individen 

har en positiv känsla gentemot uppgiften gäller för både barn och 

vuxna. Spelet som utvecklades och användes i denna studie 

uppskattades mer av barnen och ungdomarna än de vuxna (se figur 

4). Anledningen kan vara att spelet är mer anpassat till barn men 

den positiva känslan är oavsett relativt stor hos målgruppens 

testpersoner och den positiva effekten på motivationen och 

inlärningen bör därmed vara hög. Ett väl implementerat NLI-spel bör 

vara roligt och utmanande för målgruppen och detta kan gälla för 

vuxna också. Dock testar inte denna studie detta då spelet är 

anpassat efter barn. 

5.2 Spelet är mer tidskrävande 

En observation gällande nedlagd tid gjordes. Att spela igenom en 

mängd fakta tar längre tid än att läsa igenom samma fakta, 

uppskattad tid barnen för läsning var ca fem minuter och 10-15 för 

spelande. De vuxna låg närmare tre minuter och 6-8 minuter för 

läsning respektive spelning. Detta kan ha ett flertal konsekvenser. 

En längre bearbetning av fakta kan medföra ett bättre minnesintag. 
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Längre tid kan också ha en negativ effekt om tid är en viktig aspekt 

inom lärandet. Detta gör att denna metod bör vara mindre anpassad 

för vuxna. Det är viktigt att väga vinsten av genererad kunskap mot 

förlusten i tid för avgöra om NLI-spel som metod är fördelaktig. 

Skillnaden i den genomsnittliga genererad kunskapen mellan läsning 

och spelning var i denna studie 1.5 för barn och 0.67 för vuxna . 

Tidsaspekten inom utbildning är generellt mer avgörande för vuxna 

än för barn. Barn har större tidsramar och generellt mer tid för att 

utföra uppgifter än vuxna. Detta medför att denna metod är 

applicerbar i ett större antal situationer för barn än för vuxna på 

grund av att mängden generead kunskap är större men också att 

tidsaspekten är mindre avgörande.  

 

Den stora skillnaden i resultat för barn kan enligt nuvarande 

forskning bero på att ungdomar har svårt med motivation och 

koncentration gentemot traditionella arbetssätt. NLI-spelets större 

mängd genererad kunskap antyder att dessa aspekter är 

motverkade vilket är huvudsyftet med NLI-spelet. 

5.3 Spridning i resultat 

Figur 3 indikerar hur stor spridning i antal rätt det var bland de olika 

testgrupperna. Det går tydligt att se att spridningen var större bland 

de barn som läste gentemot de barn som spelade. Då den 

genomsnittliga poängen var högre hos de som spelade är detta ett 

positivt resultat. Jämförs resultatet i tabell 1 framgår det att en 

avgörande skillnad är de mindre förekommande dåliga resultaten 

bland de testpersoner som spelade. De bästa resultaten från 

läsgruppen respektive spelgruppen är relativt lika. Detta medför att 

både skillnaden i genomsnittspoäng och skillnaden i spridning 

(standardavvikelsen) grundar sig mestadels i skillnaden mellan de 

sämsta resultaten i respektive grupp. Detta indikerar att NLI-spelet 

medför en högre och jämnare nivå på inlärningen och individerna. 

Anledningen till detta är troligtvis det som framkom i litteraturstudien. 

Nämligen att barn ofta har brist på motivation och koncentration vid 

läsning vilket hindrar inlärningen. NLI-spelets huvudsyfte var att 

motverka detta och studiens resultat indikerar att detta syfte 

uppfylldes. 

5.4 Svårigheter med studien 

Vi hade stora svårigheter att hitta testpersoner i vår målgrupp vilket 

missgynnar resultatet. Tendenser går fortfarande att se men 

ordentliga slutsatser går ej att dra. 

 

En annan svårighet var nivån på spelet och innehållet. För att svara 

på frågeställningen bör svårighetsgraden på provet, spelet och 

texten vara sådan att både läsning och spelande varken är för lätt 
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eller för utmanande. Detta för att en spridning i resultat lättare skall 

kunna ske. Nivån texten, spelet och provet har, är bra men möjligtvis 

lite enkel. Bara ett barn hade alla rätt. Övriga var utspridda mellan 

tre och sex rätt med övervägande höga resultat. Ett svårare prov 

hade tydligare kunnat urskilja skillnader mellan läsning och spelande 

för inlärning. 

 

Mängden innehåll hade kunnat påverka svårighetsgraden och 

kvalitén på studien. Det var svårt att skapa ett spel som gick igenom 

en stor mängd fakta och samtidigt var spelbart på en acceptabel tid 

för denna studie. Ett bättre designat spel hade kunnat innefatta mer 

fakta och därmed hade ett mer omfattande prov kunnat göras. 

Provet som denna studie använder innefattar sju frågor och mest 

tendenser går att avläsa ur detta. 

 

Rättvisa mellan grupperna var problematiskt. Det var viktigt att den 

fakta som spelet återgav var exakt samma som det som stod i texten. 

Ingen grupp skulle bearbeta mer eller mindre fakta än den andra 

gruppen då detta hade påverkat resultatet. Texten blev som 

konsekvens av detta kort och koncis på drygt ett halvt A4-blad. 

5.5 Metodkritik 

Alla testpersoner hade inget tidsmellanrum mellan läsning och 

kunskapstestet samt spelande och kunskapstestet. Detta medför att 

testet inte testade hur väl informationen hålls i minnet under en 

längre tid hos en individ. Då inlärning bör ses som något som inte 

görs för stunden kan detta medföra att resultatet blir något 

missvisande. Ett bättre resultat hade kunnat fås om inlärning och 

testning var mer tidsmässigt separerade. 

 

Testet gjordes på en liten grupp barn och ungdomar (åtta stycken). 

Resultatet visar att spelande är mer effektivt än att läsa vid inlärning 

men på grund av de få testpersoner som gjorde testet har varje 

individ stor påverkan på resultatet. Om någon utav testpersonerna 

skulle vara ovanligt duktig på att läsa och inte tillhöra majoriteten 

som har problem med motivation och fokus när det gäller läsning 

skulle resultatet för läsning vara markant bättre. En större skiftning 

än vad som bör önskas av en enskild individs resultat kan ske. En 

möjlig sådan skiftning kan finnas i resultatet för läsning där en individ 

hade sex rätt medan två hade tre poäng. En spridning av resultat är 

naturligt och korrekt. I det här fallet är det dock svårt att veta om alla 

resultat ligger inom den normala spridningen eller om vissa resultat 

är specialfall. En större testgrupp hade eliminerat effekten av 

specialfall samt säkerställt resultatets korrekthet. 
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6. Slutsats 
Resultatet visar att ett NLI-spel är effektivare än läsning vid inlärning 

för barn och ungdomar mellan 10 och 15 år. Dock kräver ett NLI-spel 

mer tid av användaren än läsning och är tid en viktig aspekt bör det 

övervägas om inlärningsökningen är värd mer än förlorandet av tid. 

Detta medför även att denna metod är bättre lämpad för barn och 

ungdomar än vuxna där inlärningsskillnaden är betydligt större. 

Tidsaspekten har hos vuxna en större påverkan på vilken metod 

som bör användas. Det bör påpekas att antalet testpersoner var 

relativt få, åtta barn och tolv vuxna. Resultatet skall mer ses som en 

tendens och möjlighet än faktisk sanning. 
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Bilagor 
 

Bilaga A 

Bilder på spelet som skapades för examensarbetet 
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Bilaga B 

Provet som genomfördes på testpersonerna. 
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