Examensarbete

En jämförande studie om
direkt och indirekt vägledning
i plattformsspel
Introduktion till spelmekanik

Författare:Gustav Larsson
Handledare:Maximilian Müller
Examinator:Jenny Lundberg
Termin:VT16
Ämne:Medieteknik
Nivå:Kandidat
Kurskod:2ME10E

Abstrakt
I den här jämförande studien undersöks skillnaden mellan direkt och indirekt
vägledning till spelmekanik i plattformsspel för PC. Detta för att ta reda på hur de olika
introduktionerna påverkar spelarnas prestation i ett tidigt skede av spelet.
Undersökningens syfte är att utröna vilken form av vägledning, mellan direkt och
indirekt, som ger nya spelare bäst förutsättningar att lära sig ny spelmekanik snabbt och
att tidigt etablera kompetens om användning av spelmekaniken.
För att undersöka vilken typ av vägledning som är mest effektiv vid introduktion av
spelmekanik i plattformsspel har fyra plattformsspel analyserats. Dessa spel har legat
till grund för skapandet av två prototyper där den ena prototypen ger en direkt
vägledning till spelmekanik och den andra ger en indirekt vägledning till spelmekanik.
De två prototyperna används för att samla in data som i sin tur analyserats. Insamling av
data har skett via ett webbaserat användartest där 26 personer deltagit varav 13 personer
spelat prototypen som ger en direkt vägledning och 13 personer har spelat prototypen
som ger en indirekt vägledning.
För att bedöma spelarnas prestation mellan de olika prototyperna har två analyser
utförts, prestationen bedöms i kompetens som spelarna etablerar i form av användning
av spelmekaniken samt hur lång tid det tar för spelaren att använda spelmekaniken
första gången. I den ena analysen undersöks tiden som spelarna från de båda
prototyperna tagit på sig för att utföra olika mekaniker i spelet. I den andra analysen har
spelarnas interaktion med spelet legat till grund för en bedömning av hur effektiva
spelarna har varit under spelsessionen i form av etablerad kompetens om
spelmekanikerna. De båda analyserna har sammanställts för att tillsammans bilda en
uppskattning av spelarnas prestation i förhållande till varandra.
Utifrån de analyser som utförts på insamlade data har spelare som fått en indirekt
vägledning till spelmekanik presterat bättre i högre grad än spelare som fått en direkt
vägledning till spelmekanik. Resultatet visar på att de spelmekaniker som används i
testerna varit mindre komplexa och att spelare som fått en direkt vägledning presterat
sämre tidsmässigt.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och motivering
Plattformsspelen kom under tidigt 1980-tal och har sedan dess spelat en viktig roll inom
spelindustrin (Crawford 2003). De första plattformsspelen hade enbart en statisk sida
som spelaren kunde röra sig på och enbart ett fåtal spelmekaniker var implementerade,
som att hoppa, klättra, undvika monster och plocka upp element på spelplanen. Det
stora genombrottet för plattformsspel kom 1981 när den första skrollande banddesignen
för plattformsspel lanserades i spelet Jump Bug (IGN 2008). Spelaren kunde nu hoppa
över hinder och utforska okända delar av banan under spelets gång, med varierande
hinder och spelelement. Spelmekanikerna som är de moment och den funktionalitet som
utgör ett spel, har sedan dess blivit fler i takt med att fler spel har utvecklats. Det har
därför blivit allt viktigare att spel ger en tydlig introduktion till spelmekanik för nya
spelare.
Det finns flera olika tekniker för att introducera spelmekanik till nya spelare men de
flesta tekniker bygger på två grundtekniker som är etablerade inom speldesign. Det
finns inget bestämt namn för de båda grundteknikerna men teknikerna beskrivs av ett
flertal ämnesvetare på ett liknande sätt b.la. av Gibson (2014) och Schell (2015).
Grundteknikerna för introduktion till spelmekanik som beskrivs av Gibson (2014) är
direkt och indirekt vägledning. Forskning visar på att direkt vägledning kan ha en
negativ inverkan på spelares prestation i form av tid och progression vid introduktion av
mindre komplexa spelmekaniker. Det finns ingen forskning som påvisar att dessa
riktlinjer går att tillämpa på plattformsspel. Ingen av de båda teknikerna för att
introducera spelare till spelmekanik är bevisad att vara mer effektiv än den andra inom
speltypen plattformsspel.
Direkt vägledning innebär att spelaren presenteras för en specifik spelmekanik först när
den behövs (Gibson 2014). Direkt vägledning kan ta många former, det kan t.ex. vara
en informationsruta som anger att spelaren behöver trycka på en specifik tangent för att
hoppa över ett hinder och som visas precis innan hindret.
Indirekt vägledning innebär att spelaren influeras och vägleds i spelet utan att veta om
det (Gibson 2014). För att kunna vägleda spelaren med en indirekt vägledning är det
väldigt viktigt att spelmekaniken introduceras stegvis. Det är viktigt att spelarna inte
ställs inför för många val i spelet tidigt, då det kan förvirra spelarna. Det är därför
viktigt att anpassa bandesignen utefter det, så att spelaren stegvis under de första
nivåerna får lära sig hur all spelmekanik fungerar.

1.2 Forskningsfrågor
-

Hur lär sig nya spelare spelmekanik effektivt i spel inom genren plattformsspel
för PC?

-

Vilken av direkt och indirekt vägledning till spelmekanik har störst inverkan på
spelarens prestation i ett tidigt skede av spelet?

1.3 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur nya spelare introduceras till
spelmekanik i spel inom genren plattformsspel för PC och utröna vilken inverkan en
direkt och indirekt vägledande introduktion till spelmekanik har på spelarens prestation
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i ett tidigt skede av spelet. Undersökningen är utförd för att ge en indikation till vilken
typ av introduktion som är bäst lämpad för att introducera vanligt förekommande
spelmekaniker i plattformsspel i syfte att snabbt lära spelare hur spelmekanik fungerar.
Användningsområdet för den här studien är utveckling av plattformsspel.

1.4 Avgränsningar
För att kunna undersöka vilken typ av spelmekanik som är mest effektiv för att lära
spelaren hur spelmekaniken fungerar i plattformsspel är det viktigt att känna till hur
spelmekanik introduceras i andra plattformsspel. Undersökningen är därför avgränsad
till att undersöka och analysera de fyra högst rankade plattformsspelen för PC enligt
Metacritic (2016), där två av spelen använder en direkt vägledning till spelmekaniken
och de andra två spelen ger en indirekt vägledning till spelmekaniken. Analysen av
spelen fokuserar på att isolera delar i spelen som är viktiga för att lära spelaren hur
spelmekaniken fungerar. Analysresultatet ligger till grund för två prototyper som i sin
tur används för att analysera vilken form av introduktion mellan direkt och indirekt
vägledning som tydligast lär spelaren hur spelmekaniken fungerar. Ingen hänsyn till
eventuella förändringar i rankingen för de utvalda spelen har tagits efter det att arbetet
har påbörjats.

2 Teori
2.1 Mekanik i datorspel
Game mechanics are the core of what a game truly is. They are the interactions and
relationships that remain when all of the aesthetics, technology, and story are stripped
away (Schell 2015:158). Med det menar Schell (2015) att spelmekanik är det som
definierar hur ett spel fungerar, dess regler och vad spelaren kan interagera med i spelet
samt hur objekt i spelet förhåller sig till varandra. Spelmekanik är ett spel i sin renaste
form.
Game mechanics are methods invoked by agents, designed for interaction with the game
state (Sicart 2008). Spelmekanik är någonting som spelaren kan interagera med för att
påverka spelet. Spelmekaniker är också någonting som spelaren kan påverka under
spelets gång. En spelmekanik behöver därför ha minst två olika lägen som den kan
befinna sig i. Inom spelmekanik talas det ofta om kärnmekanik, som är den mekanik
som ligger till grund för spelet och som spelet inte kan vara utan. Om någon del av
kärnmekaniken skulle plockas bort, påverkar det spelet så pass mycket att det inte går
att slutföra spelet.
Sictar (2006) menar att det finns två huvudsakliga typer av spelmekanik som definierar
kärnmekanik, primära och sekundära mekaniker. Primära mekaniker är mekaniker som
spelaren använder kontinuerligt under spelet. Exempel på primära mekaniker är styrning
för spelaren. Sekundära mekaniker är mekaniker som är vitala för att ta sig vidare i
spelet. Sekundära mekaniker kan även vara mekaniker som kräver en kombination av
primära mekaniker. Exempel på sekundära mekaniker kan vara objekt som spelaren
måste plocka upp för att klara av en viss bana i ett spel.

2.2 Direkt vägledning
Enligt Gibson (2014) är direkt vägledning när spelaren presenteras för en specifik
spelmekanik först när den är aktuell för spelaren att känna till. Direkt vägledning kan ta
många former. Det kan t.ex. vara en informationsruta som anger att spelaren behöver
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trycka på en specifik tangent för att aktivera en spelmekanik, som presenteras precis
innan spelaren behöver känna till den, se Figur 1. Direkt vägledning kan även vara att
spelarna får information om att ta en viss väg i spelet och att spelarna får information
om hur de kan dra nytta av de olika spelmekanikerna under spelets gång.

Figur 1: Direkt vägledning till spelmekanik i spelet Ori and the blind forest (Moon Studios 2015).

Direkt vägledning har många likheter med advance organizers som används inom
undervisning. Enligt Mayer (1984) är advance organizers meddelanden som eleven får i
början av en lektion för att koppla samman nytt material med tidigare kunskaper. Det
finns två typer av advance organizers, förklarande och jämförande. Förklarande
organiserare används för att introducera ny information för en elev. Jämförande
organiserare utgår från vad eleven redan känner till och relaterar till det för att öka
elevens förståelse (Grassian & Kaplowitz 2009).

2.3 Indirekt vägledning
Indirekt vägledning är när spelare influeras och vägleds i spelet utan att veta om det
(Gibson 2014). För att kunna vägleda spelaren med en indirekt vägledning är det väldigt
viktigt att spelmekanik introduceras stegvis. Det är viktigt att spelaren inte ställs inför
för många val i spelet. Spelaren ska bara behöva fylla i mindre tomrum för att förstå hur
spelmekaniken fungerar. Det är därför viktigt att anpassa bandesignen efter det, så att
spelaren stegvis under de första nivåerna får lära sig hur all spelmekanik fungerar
(Gibson 2014). Indirekt vägledning presenteras ofta i form av ett scenario där spelaren
måste utföra en viss spelmekanik för att komma vidare. I Figur 2 vägleds spelaren att
gräva bort ljusa block för att ta sig vidare i spelet, spelaren måste utföra spelmekaniken
för att ta sig vidare i spelet.

Figur 2: Indirekt vägledning till spelmekanik i spelet Shovel knight (Yacht Club Games 2014).
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Indirekt vägledning har många likheter med discovery learning som används vid
undervisning. Discovery learning bygger enligt Bruner (1961) på att ta reda på
information själv. Discovery learning är ett pedagogiskt lärosätt där elever blir
presenterade för ett problem. Eleverna får därefter ta reda på hur de kan lösa problemet
själva genom att undersöka problemet, dra slutsatser samt testa sig fram. För att
discovery learning ska fungera krävs det att läraren har ett väl genomtänkt scenario som
introducerar eleven till olika delar av problemet. En förutsättning för att ett scenario för
discovery learning ska kunna sättas samman är att eleverna besitter grundläggande
kunskap (Schunk 2012:266). Eleven måste alltså besitta grundläggande kunskaper om
vissa delar som krävs för att lösa problemet. Scenariot ska fungera på ett sådant sätt att
eleven med hjälp av sina tidigare kunskaper kan dra slutsatser och själv bedöma vad det
är som behöver utföras.

2.4 Affordance i datorspel
Gibson (1979) kom på uttrycket affordance, som är en term för att beskriva hur objekt
med hjälp av sin design kan visa vilken funktionalitet den besitter och hur det går att
interagera med objektet. Affordance används i stor utsträckning för att beskriva
funktionalitet inom speldesign och är avgörande för en indirekt vägledning till
spelmekanik. Inom speldesign handlar enligt (Rambusch & Susi 2008:86) affordance
om att interagera affordance från två olika världar, den riktiga och den virtuella, för att
inte förvirra spelarna. Om en stege presenteras i ett spel är det rimligt att anta att det går
att klättra på den och alltså inte att spelaren kan använda den som exempelvis en båt.
Det strider mot all affordance som en stege kan ha i den riktiga världen och kommer
enbart att förvirra spelaren. Det betyder inte att det enbart går att klättra på en stege, i
den verkliga världen går det att ta upp och flytta stegen eller lägga den över ett stup och
använda den som en bro, men i den virtuella världen kanske spelaren bara kan klättra på
stegen. Spelaren måste därför lära sig vilken affordance objekt har i spelet, men att den
affordance som finns i den virtuella världen inte bör vara helt olik den affordance som
objektet har i den verkliga världen. Gee (2005:9) menar att affordance är en funktionell
egenskap i den riktiga eller den virtuella världen som gör det möjligt att utföra vissa
handlingar.

2.5 Unity Game Engine
Unity (Unity 2016) är en spelmotor, utvecklad av Unity Technologie, med stöd för
utveckling till ett flertal olika plattformar. Unity är, med 4,5 miljoner spelutvecklare,
den enskilt största mjukvaran för utveckling av spel (Unity facts 2016). Unity har stöd
för utveckling av spel i både 3D och 2D och har nyligen implementerat stöd för att
bygga optimerade spel för webbplatser med hjälp av WebGL. Unity erbjuder ett grafiskt
gränssnitt för utveckling och optimering av spel. Unity gör det möjligt att utveckla spel,
skrivna i programmeringsspråken C# och JavaScript, till majoriteten av de största
plattformarna.

2.6 Relaterad forskning
En studie som utfördes av Dreyfus och Dreyfus (1980) undersöker två olika former av
vägledning för att nå en ökad förmåga inom ett visst område. Studien behandlar två
former av tillvägagångssätt för att uppnå en ökad förmåga inom området. De två
tillvägagångssätten som undersöks och jämförs i studien är vägledning i form av
handledning samt att testa sig fram. Studien visar att vägledning är viktigt i den
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inledande fasen men att det senare blir överflödigt när en ökad förmåga inom området
har etablerats.
2012 gjordes en studie av Andersen et al. (2012) över vilken inverkan direkt och
indirekt vägledning i olika spel har på spelare i datorspel med olika komplexitet.
Undersökningen gjordes på tre olika spel i olika genrer som varierade i komplexitet.
Undersökningen visar att direkt vägledning i spel med låg komplexitet försämrar
spelarens prestation och ökar spelarnas speltid med upp till 29%. Studien visar att
vägledningens inverkan omfattas av spelmekanikernas komplexitet.

3 Metod
3.1 Analys av vägledning i plattformsspel
De fyra högst rankade plattformsspelen för PC enligt Metacritic (2016), där två av
spelen har en direkt vägledning av spelmekaniken och två av spelen har en indirekt
vägledning av spelmekaniken, har valts ut. De fyra spelen har analyserats för att isolera
viktiga delar som lär spelaren hur spelmekaniken fungerar. Analysen utgår från
etablerade definitioner av vad som klassas som spelmekanik. Isoleringen av de delar
som uppfattas som viktiga för att lära spelaren hur spelmekaniken fungerar har skett via
observation och ställts in i sammanhang av hur pass viktig den delen är för spelarens
prestation och förståelse av spelmekaniken.

3.2 Utveckling av prototyper
De delar som framkommit under analyserna av spelen har delats upp i två olika
kategorier, direkt och indirekt vägledning. Delarna för de två spelen i varje kategori har
utvärderats och de sammanställda delarna för varje kategori ligger till grund för
skapandet av två prototyper, en som ger en direkt vägledning till spelmekaniken och
den andra som ger en indirekt vägledning till spelmekaniken. De två prototyperna
innehåller samma spelmekanik dock skiljer sig bandesignen och presentation av
spelmekaniken sig åt mellan de olika prototyperna. Prototyperna är skapade i Unity och
utvecklade i språket C#.

3.3 Pilottest av prototyper
De två prototyperna är testade på tre personer i form av en kvalitativ undersökning.
Testerna genomfördes på plats med testpersonerna där en testperson med låg erfarenhet
av spel fick testa prototyp A som ger en direkt vägledning och två personer, varav en
med låg erfarenhet av spel och en med hög erfarenhet av spel, fick testa prototyp B som
ger en indirekt vägledning. Under testsessionen så observerades testpersonerna och de
blev ombedda att tänka högt under testet. Efter spelsessionen ställdes ett antal frågor till
testpersonerna rörande hur pass väl de tyckte att spelet introducerade de olika
mekanikerna samt om någonting var otydligt i spelet. Kvantitativ data från
spelsessionerna lagrades i en CSV-loggfil som komplement till kvalitativ data från
speltestet. Data som lagrades i loggfilerna var:
- Tid som testpersonen tar på sig för att klara en nivå.
- Vilka mekaniker spelaren använder.
- Vilken tid spelaren utför olika kommandon.
- Vilka kommandon som spelaren utför.
- Hur många gånger en spelare får börja om på varje nivå.
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Pilottestet utförs för att tidigt kunna se om de två prototyperna tydligt presenterar
spelmekaniken för spelaren eller om det är någonting i prototyperna som behöver
förbättras innan användartestet av prototyperna. Genom att låta två spelare med låg
erfarenhet av spel testa prototyperna hoppas en tydligare bild av vad som behöver
förbättras framhävas. Undersökningen inkluderar även en testperson med hög erfarenhet
av spel för att ge en indikation till hur en erfaren spelare uppfattar introduktionen och
den affordance som de båda prototyperna innehåller. Spelaren med hög erfarenhet har
själv fått välja vilken prototyp denne velat testa. Den data som samlats in i loggfilerna
analyserades för att ta reda på hur prestationen för spelarna mellan de olika versionerna
skiljer sig från varandra. Det gjordes även en analys av spelarens tankar under
sessionen. De båda analyserna ligger till grund för att bestämma spelarens prestation
samt hur pass mottaglig spelaren har varit för att ta in och lära sig hur spelmekaniken i
spelet fungerar.

3.4 Användartest av prototyper
Prototyperna är testade med en kvantitativ undersökning i form av en A/B testning som
är webbaserad där 13 personer har fått testa prototyp A som ger en direkt vägledning till
spelmekaniken och 13 personer har fått testa prototyp B som ger en indirekt vägledning
till spelmekaniken. Testet utfördes för att jämföra testpersonernas prestation i
förhållande till varandra. Datainsamling har skett i form av CSV-Loggfiler som loggat:
- Tid som testpersonen tar på sig för att klara en nivå.
- Vilka mekaniker spelaren använder.
- Vilken tid spelaren utför olika kommandon.
- Vilka kommandon som spelaren utför.
- Hur många gånger en spelare får börja om på varje nivå.
- Om spelaren klarat att använda mekanikerna.
- Avslutade sessioner.
- Tid för avslutad session.
Testet är kompletterat med två enkäter där testpersonerna i den ena enkäten fått svara på
tre frågor (Skalan 15 visar 1 som ingen tidigare erfarenhet och 5 som väldigt hög
erfarenhet):
- Ålder.
- Vilken tidigare erfarenhet av plattformsspel har du? (Skala 15).
- Hur stor erfarenhet av spel har du? (Skala 15).
Den informationen som samlas in i den första enkäten används för att bedöma vikten av
insamlade data från spelsessionen. I den andra enkäten som presenteras efter
spelsessionen får spelaren svara på 10 frågor (Skalan 15 visar 1 som instämmer inte
alls och 5 som instämmer helt) samt en fritext där testpersonen kan fylla i tankar och
funderingar om spelsessionen:
- Instruktionerna var hjälpsamma för att förstå vilka kontroller som skulle
användas (Skala 15).
- Instruktionerna var hjälpsamma för att förstå hur dörrar öppnas (Skala 15).
- Det framgick tydligt vilka objekt som kan samlas in (Skala 15).
- Det framgick tydligt hur jag kan klättrar på stegar (Skala 15).
- Det framgick tydligt att jag kan hoppa högre genom att hoppa på monstret(Skala
15).
- Det framgick tydligt att det behövdes fem nycklar för att öppna en dörr (Skala
15).

6

-

Det var enkelt att förstå att det gick att hoppa på vissa väggar (Skala 15).
Det var enkelt att förstå hur jag skulle utföra hoppen mellan väggar (Skala
15).
Jag blev inte störd av vägledningen (Skala 15).
Vägledningen var hjälpsam för att förstå hur spelet fungerar (Skala 15).
Övriga tankar om spelet och vägledningen (Fritext).

Den insamlade data från loggfilerna har analyserats för att ta reda på hur prestationen
för spelarna mellan de olika versionerna skiljer sig från varandra. I analysen har samtlig
data från loggfilerna legat till grund för bedömningen av spelarnas prestation i form av
kompetens att använda mekanikerna och tid som det tagit för testpersonerna att använda
mekanikerna.

4 Analys av vägledning till spelmekanik
4.1 Urval
För att hitta mönster för vägledning i aktuella spel har de fyra högst rankade spelen
enligt Metacritic (2016) analyserats. För att ta reda på om de fyra högst rankade spelen
uppfyller kraven i avgränsningen har en mindre analys utförts genom observation av
videomaterial för de första banorna i respektive spel. En kortare observationsanalys har
utförts på de 13 högst rankade spelen enligt Metacritics. Eftersom de fyra högst rankade
spelen uppfyller kraven i avgränsningen har en djupare analys av de spelen utförts. De
spel som valts ut att analyseras är Fez, Mark of the Ninja, Spelunky och Braid.

Figur 3: De fyra högst rankade spelen enligt Metacritic (2016). Poängen visar en sammanställd poäng
från en rad olika recensioner av spelen. Datumet visar vilken månad som spelet släpptes.

4.2 Uppdelning mekaniker
Samtliga spel som har analyserats i den här studien är utformade för PC. Styrningen kan
variera mycket mellan olika spel och kombinationerna av tangenter kan vara många.
Det är därför vitalt att spelaren får information om vilka tangenter som ska användas för
de olika mekanikerna (Gibson 2014:193). I samtliga spel som har analyserats används
en direkt vägledning till den mekanik som kräver aktivering i form av en nedtryckt
tangent. För att kunna definiera vilken typ av vägledning ett spel har, har därför
introduktionen till den mekanik som kräver tangentaktivering bortsetts från och
kategoriserats som styrmekanik. Mekanikerna har därför delats upp i två kategorier,
spelmekanik och styrmekanik.
4.2.1 Styrmekanik
Styrmekanik avser den mekanik som kräver tangentaktivering. Styrmekaniken avser de
primära och sekundära mekanikerna som kräver en fysisk aktivering. Kategorin är döpt
till styrmekanik för att förtydliga att den rör de mekaniker som är kopplade till en
aktivering i form av tangent eller mus.
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4.2.2 Spelmekanik
Spelmekanik avser både primära och sekundära mekaniker. Under kategorin
spelmekanik ingår samtliga delar som kan definieras som mekaniker utöver de
mekaniker som kategoriserats som styrmekaniker.

4.3 Analys av utvalda spel
De fyra spelen är analyserade enligt MIT:s riktlinjer för översiktlig analys av spel (MIT
2011:6) som ger förslag till delar av spelet som är väsentliga att behandla vid en analys.
Analysen av spelen sker i form av observation för att översiktligt kunna beskriva spelen
samt hur spelmekaniker presenteras i spelen med hjälp av Formal elements (MIT
2011:7). Under analyserna kommer isolering av spelmekaniker samt styrmekaniker att
utföras. I analysen kommer vissa spelmekaniker att presenteras i form av scenarios som
beskriver hur mekanikerna presenteras i de olika spelen.
4.3.1 Analys av spel med indirekt vägledning till spelmekanik
4.3.1.1 Braid
Introduktion
Braid (2016) är ett spel som går ut på att sätta samman tavlor. Spelaren navigerar runt
spelplanen och samlar in pusselbitar som den senare får sätta samman för att bilda en
tavla. Till sin hjälp har spelaren möjlighet att spola tillbaka tiden.
Vägledning
Braid använder sig till stor del av en indirekt vägledning för att introducera spelaren till
spelmekaniken. Den enda gången som spelaren får en direkt vägledning till
spelmekaniken är under den första nivån, då en bild illustrerar att spelaren kan hoppa på
monster. Se 10.2 (Bilaga 2 - Braid spelmekanik) för samtlig spelmekanik från
introduktionsbanorna.
Första banan
Under den första banan får spelaren lära sig den grundläggande styrmekaniken. Se 10.1
(Bilaga 1 - Braid styrmekanik) för samtlig styrmekanik från spelet. Under den första
banan av spelet introduceras den grundläggande mekaniken. Den första mekaniken som
introduceras och som kan identifieras som en spelmekanik är pusselbitar som spelaren
har möjlighet att plocka upp.
Pusselbitar – Den första pusselbiten som spelaren ska plocka upp är placerad så att
spelaren enbart behöver gå för att plocka upp den. Spelaren kan i det vänstra hörnet av
skärmen se att det finns fyra tomma fält med konturer för pusselbitar. När spelaren går
på en pusselbit åker den upp och lägger sig i ett av de tomma fälten. Spelaren får då en
indikation på att det går att samla ett visst antal pusselbitar.
Monster och hopp - Spelaren blir med en direkt vägledning visad att det går att hoppa
på monster för att döda dem. Direkt efter introduktionen till att hoppa på monster har
spelaren möjlighet att testa det. Spelaren ställs därefter inför ett scenario i banan där det
finns en pusselbit som spelaren inte kan komma åt genom att enbart hoppa. Under
pusselbiten finns det ett monster som går. När spelaren hoppar på monstret och det dör
kommer det ut ett nytt monster ur en kanon. Spelaren får då en indikation på att kanoner
kan producera nya monster. Vid det här laget vet spelaren att det går att samla in
pusselbitar samt att det går att döda monster genom att hoppa på dem. Spelaren lär sig
med hjälp av detta scenario att det går att hoppa högre genom att hoppa på monster.
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Figur 4: Monsterhopp från spelet Braid.

Direkt efter att spelaren har hämtat pusselbiten genom att hoppa på ett monster, ställs
spelaren inför ett liknande scenario. Skillnaden är att pusselbiten är ytterligare högre
upp samt att det finns två monster på plattformen under pusselbiten. Det går inte att
komma åt pusselbiten genom att enbart hoppa på ett monster. Spelaren måste då istället
hoppa på ett monster och landa på det andra monstret för att komma tillräckligt högt för
att sedan ha möjlighet att nå pusselbiten.

Figur 5: Dubbelt monsterhopp från spelet Braid.

Vid det här laget har spelaren samlat på sig tre pusselbitar av tre möjliga. Spelaren får
då en indikation till att antalet pusselbitar som visas uppe i det vänstra hörnet också är
antalet pusselbitar som är möjligt att hitta på en specifik bana. Detta blir tydligare när
spelaren går genom dörren till nästa bana och blir presenterad för fyra tomma
pusselbitar uppe i det vänstra hörnet.
Andra banan
Nycklar och lås - Spelaren har under den andra banan två möjliga vägar att gå, den ena
vägen är låst för spelaren och den andra vägen kantas av gropar med taggar och eld. På
den första vägen finns en pusselbit för att indikera för spelaren att det är den vägen som
spelaren slutligen ska ta. På den andra vägen finns en nyckel. Spelaren kommer till slut
att ta den andra vägen och upptäcker då att det går att plocka upp nycklar. När spelaren
tar den första vägen med nyckeln upptäcker spelaren att det går att öppna låsta dörrar
med hjälp av nycklar. Spelaren inser även att det inte går att plocka upp nycklar som har
använts för att öppna en dörr.
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Figur 6: Nycklar och lås från spelet Braid.

Moln - För att ta sig till den första pusselbiten på banan måste spelaren hoppa på ett
antal moln. Molnen skjuts ut ur en kanon. Spelaren kan se på kanonens stubin när ett
moln kommer att skjutas ut.

Figur 7: Moln från spelet Braid.

Spelaren kommer även att upptäcka att molnens hastighet påverkar spelarens
acceleration. Om molnen går i samma riktning som spelaren kommer spelarens
hastighet att öka. Direkt efter ställs spelaren inför moln som går i motsatt riktning vilket
leder till att spelaren får en lägre hastighet.
Pussel - Spelaren blir presenterad med ett pussel som det går att lägga in de insamlade
bitarna i. Pusslet innehåller en plattform som spelaren kan stå på. För att ta de
resterande pusselbitarna på banan krävs det att spelaren använder sig av pusslet. Genom
att flytta plattformen i pusslet kan spelaren hoppa över det stora gapet och ta den ena
pusselbiten. Den andra pusselbiten är i slutet på banan. Spelaren behöver då bygga
vidare på den plattform som monstret går på och när monstret befinner sig på
plattformen behöver spelaren ändra tavlan så att monstret fortsätter på spelplanen
nedanför. Därefter behöver spelaren hoppa på monstret precis under pusselbiten så att
spelaren kommer tillräckligt högt för att nå pusselbiten.

Figur 8: Pussel från spelet Braid.

Tredje banan
Under finns det enbart en pusselbit som spelaren kan samla in. På banan finns det en
dörr med ett antal monster på samt en rad med monster högst upp på skärmen. Vid det
här laget vet spelaren att dörrar går att låsa upp. När spelaren hoppar på monster skapas
ett kryss över ett av monstren på dörren samt på raden med monster högst upp på
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skärmen. Detta ger en indikation att spelaren behöver hoppa på samtliga monster för att
låsa upp dörren. För att klara banan behöver spelaren använda sig av mekaniken hoppa
på monster som introducerades under den första banan av spelet.
Sammanfattning
Braid har en väl genomtänkt introduktion till spelmekaniken. Spelarna blir stegvis
introducerad för de olika mekanikerna, utan att det upplevs som en handledning.
Spelarna får tydlig information om hur de ska gå till väga för att navigera samt hur de
kan använda sig av de olika styrmekanikerna. Spelarna får genom bandesignen en
indirekt vägledning till hur spelmekaniken fungerar. Spelet låter spelaren själv ta reda
på hur spelmekaniken fungerar i små och genomtänkta steg. Spelaren blir innan varje
nivå introducerad till den aktuella handlingen i spelet vilket leder till att spelaren får ett
tydligt mål med varför den behöver göra vissa saker samt vad den behöver göra får att
nå det slutgiltiga målet.
Spelaren får information om styrmekanik i form av symboler som liknar de tangenter
som spelaren behöver trycka på. Den första nivån fokuserar mer på styrmekanik och de
övriga nivåerna ger introduktion till spelmekanik. Braid använder sig av en indirekt
vägledning för att introducera unik spelmekanik som presenteras i början av varje nivå.
De viktigaste elementen för att introducera en spelare till spelmekanik i spelet Braid:
- Stegvis introduktion till spelmekanik.
- Ny spelmekanik introduceras på den första banan för de olika nivåerna
(introduktionsbana).
- Scenario-baserad introduktion till spelmekanik.
- Inga tidiga val som kan förvirra spelaren.
- Tydlig information om styrmekanik när den är aktuell för spelaren att känna till.
4.3.1.2 Spelunky
Introduktion
Spelunky (Mossmouth 2016) är ett spel där spelaren navigerar genom olika grottor i
jakten på guld samt rädda en flicka som har fastnat nere i grottan. Spelaren ska under
varje bana samla på sig så mycket guld och diamanter som möjligt och det finns även
olika föremål som spelaren behöver hämta för att få extra poäng. Varje bana slumpas
fram så att spelaren aldrig får en identisk bana.
Vägledning
Spelet använder sig av tre introduktionsbanor innan spelaren får starta de riktiga
banorna. Spelaren hittar en journal i det första rummet som förklarar handlingen i spelet
samt övergripande vad spelaren behöver göra. Viss spelmekanik presenteras även i
journalen.
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Figur 9: Journal från spelet Spelunky.

Introduktionsbanorna ger spelaren en stegvis introduktion till styrmekaniken där en bild
på vad spelaren kan åstadkomma med de olika tangenterna visas. Se 10.3 (Bilaga 3 Spelunky styrmekanik) för samtlig styrmekanik från spelet. Viss spelmekanik
presenteras på ett liknande sätt för spelaren. Exempel på en mekanik som presenteras
med en direkt vägledning är informationen om vad spelaren behöver göra för att klara
de olika banorna.

Figur 10: Vägledning för objekt från spelet Spelunky.

Spelet ger en indirekt vägledning till en stor del av spelmekaniken. Spelaren får under
introduktionsbanorna undersöka hur de olika mekanikerna fungerar för att ta reda på hur
de kan vara till fördel för spelaren. Mer avancerad spelmekanik, som är direkt
avgörande för att spelaren ska klara av banan, presenteras på samma sätt som
styrmekaniken i form av en direkt vägledning, se Figur 10. Se 10.4 (Bilaga 4 - Spelunky
spelmekanik) för samtlig spelmekanik från spelet.
Första banan
Guld - Direkt när spelaren har hoppat upp på den första plattformen tvingas spelaren gå
på några guldtackor. Spelaren får då en indikation på att den kan plocka upp guld samt
att pengarna som visas i användargränssnittet till höger ökar. Detta indikerar till
spelaren att det är positivt att plocka upp guld.
Monster - Direkt efter att spelaren plockat upp det första guldet presenteras de första
monstren i spelet. Varje gång som spelaren blir träffad av ett monster försvinner ett
poäng från hjärtat i användargränssnittet. Detta ger en indikation till spelaren att antalet
som visas i hjärtat är antalet gånger som spelaren kan ta skada innan spelaren dör.
Spelaren lär sig även här att den kan hoppa på monster för att döda dem, utan att ta
någon skada.

12

Figur 11: Introduktion till monster från spelet Spelunky.

Diamanter – Vid inlärningen av styrmekaniken hoppa långt (Bilaga 3 - Spelunky
styrmekanik 5) hoppar spelaren upp på en plattform. Där presenteras spelaren för en
diamant som går att plocka upp. Spelaren lär sig då att diamanterna ger mer poäng än
vad guldet gör, men att de räknas samman som gemensamma pengar för spelaren.
Andra banan
Bomber - När spelaren får information om styrmekaniken använda piska (Bilaga 3 Spelunky styrmekanik 7), presenteras spelaren för två lådor att testa styrmekaniken på. I
lådorna ligger det två bomber. När spelaren går på bomberna ökar antalet för bomber i
användargränssnittet. Spelaren kan då se hur många bomber som finns tillgängliga.
Direkt efter att spelaren plockat upp bomberna får spelaren en introduktion till
styrmekaniken för att använda dem. Spelaren får då information om att bomber kan
spränga bort delar av banan för att frigöra nya vägar.
Tredje banan
Kast - Det första som spelaren får lära sig under den tredje banan är styrmekaniken för
att plocka upp föremål som den kan bära på. Direkt efter presenteras spelaren för ett
monster som den försöker slå på. När spelaren trycker på X för att slå, kastar spelaren
istället iväg den stenen som den har plockat upp. Spelaren får då information att det är
möjligt att kasta föremål som plockats upp samt att föremålen kan döda monster.
Dödskalle - När spelaren lämnar shopen kan spelaren se en dödskalle i guld ovanför sig.
Det finns ingen väg att ta sig in dit. Spelaren vet vid det här laget att den kan använda
bomber för att spränga bort delar av banan för att komma åt nya områden som är dolda
samt om spelaren har slut på bomber kan den köpa nya i shopen. När spelaren har
sprängt sig in till dödskallen inser den att det inte går att gå på dödskallen för att få
poäng. Spelaren vet dock att det är möjligt att plocka upp föremål samt kasta dem och
testar därför detta.

Figur 12: Dödskalle från spelet Spelunky.

Flytta block - Spelaren vet vid det här laget att uppgiften är att samla guld och att det
går att använda de insamlade pengarna för att köpa nya föremål. Spelaren presenteras
för ett rum med en del guld som spelaren kan plocka upp. Rummet är blockerat med
ljusa stenar vilket är ett sätt att försöka vägleda spelaren att utforska det rummet genom
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att antingen spränga sig in eller flytta på stenarna. När spelaren plockat upp guldet ser
den ytterligare en grå sten som går att flytta på.

Figur 13: Flyttbara block från spelet Spelunky.

Sammanfattning
Spelunky använder sig av tre introduktionsbanor för att introducera de olika
mekanikerna för spelaren. Majoriteten av spelmekaniken introduceras med en indirekt
vägledning. Spelmekanik som presenteras bygger ofta vidare på den tidigare
introduktionen vilket underlättar för spelaren att förstå de olika momenten.
-

Stegvis introduktion till spelmekanik.
Ny spelmekanik bygger vidare på tidigare introducerad mekanik.
Inga tidiga val som kan förvirra spelaren.
Tydlig information om styrmekaniken, när den är aktuell för spelaren att känna
till.

4.3.2 Analys av spel med direkt vägledning till spelmekanik
4.3.2.1 Fez
Introduktion
Fez (Polytron 2016) går ut på att samla in kuber för att försöka rädda världen. I spelet
navigerar spelaren runt i en plattformsvärld och samlar in kuber som leder spelaren
vidare till nya banor.
Vägledning
Den första banan introducerar den grundläggande styrmekaniken för spelaren genom att
låta spelaren navigera runt banan samt introducera den aktuella styrmekaniken när den
blir aktuell för spelaren att känna till. Se 10.5 (Bilaga 5 - Fez styrmekanik) för samtlig
styrmekanik från introduktionsbanorna. Viss spelmekanik presenteras även under den
första banan dock är det stort fokus på styrmekaniken. Under resterande banor
introduceras ny spelmekanik. Ny spelmekanik presenteras ofta på ett liknande sätt som
styrmekanikerna i form av text som dyker upp vid spelaren precis när den är aktuell för
spelaren att känna till. Se 10.7 (Bilaga 6 - Fez spelmekanik) för samtlig spelmekanik
från introduktionsbanorna.
Uppgift - Spelaren får i början av den första banan en uppgift att ta sig till toppen av
banan. Uppgiften presenteras i form av ett brev som en karaktär på toppen av banan
postar. Spelaren får sedan följa brevet när det åker längs banan och hamnar i en
brevlåda på samma plattform som spelaren startar på. Direkt efter att brevet hamnat i
brevlådan, får spelaren information i form av text att den ska ta sig till brevlådan och
läsa brevet. Brevet förklarar att spelaren behöver ta sig till toppen av banan och prata
med karaktären som postade brevet. Detta ger spelaren ett klart och tydligt mål och
syfte.
Guide - Den andra nivån startar på samma plats som den första nivån. När spelaren
kommer ut från det första rummet dyker en kub upp som förklarar att den är till för att
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vägleda spelaren. Guiden förklarar hur de olika spelmekanikerna fungerar samt att
spelaren behöver samla kuber för att kunna öppna dörrar. Under den här tiden kan inte
spelaren röra sig, utan måste läsa allt som guiden berättar.

Figur 14: Guidad introduktion till spelmekanik från spelet Fez.

Guiden finns med spelaren under de resterande delarna av spelet och förklarar hur ny
spelmekanik fungerar. Guiden vägleder även spelaren genom att förflytta sig till sidan
av skärmen för att indikera för spelaren att det finns element som är av intresse för
spelaren i närheten.
Sammanfattning
Kuben vägleder spelaren genom spelet genom att förklara hur spelaren ska interagera
med olika delar av spelet samt förklarar och hjälper spelaren att hitta viktiga objekt
under spelets gång. Många delar under introduktionsbanan förklaras i form av en
kortare film där kuben rör sig runt banan och förklarar de olika delarna. Spelaren kan
inte hoppa över dessa delar. Mekaniker som redan är introducerade för spelaren
introduceras på nytt nästa gång spelaren behöver interagera med dessa och leder till
upprepning. Efter introduktionsnivåerna får spelaren plötsligt ett flertal val där spelaren
kan utforska en rad olika banor för att hitta kuber. Spelaren vet att uppgiften är att samla
in 16 hela kuber för att kunna öppna den sista dörren, men vägleds inte att ta banorna i
en specifik ordning. Detta kan leda till en del förvirring för spelaren till en början.
-

Stegvis introduktion till spelmekanik.
Tydlig introduktionsnivå som fokuserar på styrmekaniken.
Tydlig introduktionsnivå som fokuserar på spelmekaniken.
Ny spelmekanik introduceras i form av text precis innan spelaren behöver känna
till den.

4.3.2.2 Mark of the ninja
Introduktion
Mark of the ninja (Klei Entertainment 2016) handlar om en ninja som med hjälp av sina
specialförmågor, ska försöka rädda medlemmar i sin klan som har blivit tillfångatagna.
Spelaren ska med hjälp av element i spelplanen ta sig fram obemärkt genom de olika
banorna. Spelet kretsar kring att ge spelaren möjliga vägar att ta sig runt vakter med
hjälp av olika verktyg och kryphål. Ljudvågor spelar en viktig roll för spelet och
används för att lura bort vakter att gå åt vissa håll. Ljudvågorna kan även avslöja
spelaren och dra till sig vakter.
Vägledning
Spelaren blir guidad genom spelet av en annan ninja som springer före spelaren. Guiden
visar vart spelaren ska gå och ger tips under spelets gång om vad spelaren kan utföra.
Tipsen från guiden ges via tal. Guiden ger även spelaren information och mindre
uppdrag. När spelet startar har spelaren enbart den grundläggande mekaniken för att
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styra. Se 10.7 (Bilaga 7 - Mark of the ninja styrmekanik) för samtlig styrmekanik från
introduktionsbanorna. Spelaren får under den första banan olika verktyg som
introduceras stegvis under spelets gång där spelaren grundligt får testa varje nytt
verktyg innan nästa ges. Alla verktyg presenteras på samma sätt. Spelaren får först en
beskrivning av hur styrmekaniken för verktyget fungerar och får sedan testa verktyget.

Figur 15: Introduktion till nytt verktyg från spelet Mark of the ninja.

Utöver guiden får spelaren tips i form av text vid olika delar av banan. Tipsen kan
ibland vara samma tips som guiden ger dock vid ett senare tillfälle. Tipsen ges precis
när spelaren behöver känna till dem och förklarar ofta hur spelmekaniken fungerar. Se
10.8 (Bilaga 8 - Mark of the ninja spelmekanik) för samtlig spelmekanik från
introduktionsbanorna.

Figur 16: Vägledning från spelet Mark of the ninja.

Spelet använder en direkt vägledning till spelmekaniken. Spelaren får kontinuerligt
information om vad det är som händer i spelet samt hur spelaren ska gå till väga för att
klara av de olika delarna. Under den första delen av spelet introduceras spelaren till hur
den grundläggande styrmekaniken fungerar. Senare introduceras spelmekaniken stegvis
med hjälp av tips och vägledning från guiden. När spelaren introduceras för en ny
spelmekanik måste spelaren lära sig att använda mekaniken för att kunna ta sig vidare i
spelet. Om spelaren blir upptäckt och dödad under introduktionsbanan får spelaren börja
om vid den delen av banan där spelmekaniken introducerades.
Sammanfattning
Spelaren får kontinuerligt under spelets gång information från guiden vad den ska göra.
Det är ett effektivt sätt att förmedla information utan att ta för mycket fokus från
spelaren. Guiden förstärker även informationen genom att ge komplimenterande
information till texten som presenteras. Genom att markera delar i spelet som
introduktionen avser, blir det väldigt tydligt att koppla informationen till den specifika
delen i spelet. En bidragande faktor till tydligheten är att spelet i sig är väldigt mörkt
och det blir därför en stor kontrast till den markerade delen av banan.
Viktiga element för att introducera spelaren till spelmekaniken:
- Guidad introduktion till spelmekanik i form av tal och text.
- Information om spelmekanik presenteras precis innan spelaren behöver känna
till den.
- Stegvis introduktion till spelmekanik.
- Nyintroducerad spelmekanik måste användas för att ta sig vidare i spelet.
- Markering av element som introduceras.
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5 Utveckling av prototyper
I den här delen kommer de delar som legat till grund för skapandet av prototypen att
beskrivas. Prototyperna är skapade för att utröna hur direkt och indirekt vägledning till
spelmekaniken påverkar spelaren i ett tidigt skede av spelet. Se 10.15 (Bilaga 15 Implementationsdiagram) för struktur över de implementerade prototyperna.

5.1 Urval mekaniker
För att kunna jämföra de olika prototyperna rättvist innehåller båda prototyperna samma
mekaniker. Enligt undersökningens syfte är det viktigt att det finns flera olika
mekaniker som spelaren behöver ta till sig och förstå.
5.1.1 Problematik
Ett problem med spelmekanik för plattformsspel är att det finns riktlinjer som är socialt
accepterade för hur välanvänd spelmekanik bör fungera. Att navigera till höger bör
exempelvis inte kräva att spelaren trycker på pil vänster och pil upp samtidigt, utan bör
vara kopplad till pil höger (Shell 2014:174). Detta leder till att spelare som är vana vid
plattformsspel kan uppfatta vägledningen till mekaniken som överflödig. Det blir därför
problematiskt att ha så unik spelmekanik att även vana spelare har problem att förstå hur
den fungerar.
5.1.2 Grundmekaniker
De grundläggande mekanikerna i prototyperna är baserade på mekaniker från spelet
Donkey Kong som släpptes 1981 (Nintendo 2016). Donkey Kong innehåller mekaniker
som är välanvända i många plattformsspel och som återfinns i samtliga titlar som
analyserats i undersökningen. Mekaniker som är implementerade från spelet är
navigering till höger och vänster, hoppa på plattformar samt klättra på stegar.
5.1.3 Unika mekaniker
För att kunna göra en bedömning av hur spelaren presterar i spelet krävs att de olika
mekaniker inte förekommer i majoriteten av alla plattformsspel, men samtidigt inte är
helt främmande för en van plattformsspelare. Analyserna som utfördes på spelen i
undersökningen har därför legat till grund för att avgöra om mekaniken förekommer i
stor utsträckning eller inte. För att avgöra detta får mekaniken endast förekomma i ett av
de analyserade spelen. Unik mekanik som har isolerats i analyserna och valts att
användas i prototyperna är att hoppa på väggar från Mark of the ninja samt att spelaren
hoppar högre när den hoppar på monster från Braid.
5.1.4 Utökade mekaniker
Inspiration för att vägleda spelaren genom banan med hjälp av objekt är tagen från
Braid och Fez (Polytron 2016) där spelaren ska samla in ett visst antal objekt på banan.
För att kunna tvinga spelaren att utforska all spelmekanik i spelet har Fez inspirerat till
att spelaren behöver samla in alla objekt på banan för att kunna låsa upp dörrar för att
sedan ta sig vidare till nästa bana. Det ger spelaren ett syfte med att samla in objekten
samt tvingar spelaren att hitta mekanik för att komma åt objekten. I både Fez och Braid
kan spelaren se hur många objekt som samlats in samt hur många objekt som finns kvar
på banan.
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För att utöka spelarens egenskaper och samtidigt implementera en mekanik som inte är
visuellt uppenbar vid en första anblick, även för en erfaren plattformsspelare, har
dubbelhopp för karaktären valts att implementeras.
5.1.5 Mekaniker
De styrmekaniker som har implementerats i prototyperna är:
- Navigera höger och vänster.
- Hoppa.
- Öppna dörrar.
Spelmekaniker som har implementerats i prototyperna är:
- Samla in objekt.
- Dubbelhopp.
- Hoppa på monster.
- Hoppa högre genom att hoppa på monster.
- Låsa upp dörrar.
- Döda monster.
- Klättra på stegar.
- Hoppa på väggar.
5.1.6 Hantering av data från spelsession
Data från spelet skickas asynkront under spelsessionen till en MySQL-databas.

5.2 Bandesign
Prototyperna är skapade med en liknande bandesign för att minska bandesignens
inverkan på testpersonernas prestationer. Varje prototyp består av tre olika nivåer som
introducerar olika mekaniker. Under den första nivån presenteras den styrmekanik som
kommer att användas under de resterande banorna i spelet. De olika mekanikerna
presenteras på samma nivå i prototyperna för att minska skillnaden mellan spelen.
Nedan beskrivs den generella bandesignen samt i vilken ordning de olika mekanikerna
presenteras under de olika nivåerna. Under samtliga nivåer får spelarna efter 30
sekunder möjlighet att hoppa över den aktuella nivån eller avsluta spelsessionen. Detta
tillhandahålls med hjälp av två knappar som dyker upp efter den givna tiden i det
nedersta vänstra hörnet.
5.2.1 Nivå 1
Samtliga spel som har analyserats introducerar styrmekaniken under den första banan
eller i den första fasen av spelet, om spelet saknar banor. Den första nivån i
prototyperna fokuserar därför på att ge spelaren information om hur den grundläggande
styrmekaniken fungerar. Dubbelhoppet är en grundläggande spelmekanik som kan
användas för att underlätta navigering under de olika nivåerna av spelet. Dubbelhoppet
blir därför även introducerat under den första banan. Mekanikerna som presenteras
nedan presenteras i den ordning som de är introducerade i spelet. I Figur 17 presenteras
en överskådlig vy över den aktuella nivån med markörer för vart de olika mekanikerna
introduceras.
1. Navigera höger och vänster - Introduceras när spelaren startar spelet för att ge
spelaren information om vilka tangenter som kan användas för att navigera karaktären.
2. Hoppa - Introduceras framför den första plattformen för att tvinga användaren att
utföra styrmekaniken för att sedan ta sig vidare i spelet.
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3. Dubbelhopp - Introduceras direkt efter att spelaren har utfört styrmekaniken hoppa
och introduceras framför en högre plattform som spelaren inte kan hoppa över med ett
vanligt hopp. Spelaren behöver även där utföra styrmekaniken för att ta sig vidare i
spelet.
4. Öppna dörrar - Dörrar leder spelaren till nästa nivå och spelaren behöver utföra
mekaniken för att ta sig vidare i spelet. Banan avgränsas vid dörren av en stor vägg som
indikerar för spelaren att banan är slut samt att det enbart finns en väg som spelaren kan
gå för att komma vidare i spelet.

Figur 17: Generell bandesign för nivå ett, samt markörer för introduktion av mekanik.

5.2.2 Nivå 2
Den andra nivån introducerar objekt som spelaren ska samla in. Objekten används under
de olika nivåerna i spelet för att vägleda spelaren att utforska och lära sig nya
spelmekaniker. I Figur 18 presenteras en överskådlig vy över den aktuella nivån med
markörer för vart de olika mekanikerna introduceras.
1. Insamlade objekt - Uppe i det vänstra hörnet visas en indikator att spelaren har 0/5.
Det är en indikator för hur många objekt som spelaren har samlat in under den aktuella
nivån. Det första objektet som spelaren kan plocka upp introduceras när spelaren startar
på den andra nivån.
2. Stegar - Spelaren presenteras för en plattform som är för hög för att hoppa över med
ett vanligt hopp eller dubbelhopp. Bredvid plattformen finns en stege som spelaren kan
klättra på.
3. Hoppa på monster - Introduktionen att hoppa på monster är inspirerat av scenariot
som används i Braid för att hämta pusselbitar. Spelaren blir presenterad för en nyckel
som är utom räckhåll för spelaren och ett monster som går fram och tillbaka under
nyckeln. För att komma åt nyckeln behöver spelaren hoppa på monstret för att få ett
extra högt hopp.
4. Döda monster - När spelaren hoppar på monstret försvinner det. Monstret kommer
tillbaka på den platsen som det försvann på efter 6 sekunder.
5. Låsta dörrar - Om spelaren inte har samlat in fem nycklar under den aktuella nivån
kan inte spelaren öppna dörren i slutet på banan. Spelaren tvingas på så vis hitta alla
nycklar på den aktuella nivån för att ta sig vidare i spelet.
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Figur 18: Generell bandesign för nivå två, samt markörer för introduktion av mekanik

5.2.3 Nivå 3
Den tredje nivån introducerar hopp mellan väggar som är en vidare utveckling av
mekaniken hopp på väggar som även introduceras under den tredje nivån av spelet. I
Figur 19 presenteras en överskådlig vy över den aktuella nivån med markörer för vart de
olika mekanikerna introduceras.
1. Hoppa på väggar - Spelaren presenteras för en vägg som är för hög för att hoppa
över med ett dubbelhopp och som har en annan textur än de tidigare väggarna. Uppe på
väggen finns ett objekt vilket ger en indikation till spelaren att det går att ta sig upp till
objektet.
2. Hoppa mellan väggar – Introduktionen till att hoppa mellan väggar är uppbyggt med
ett liknande scenario som mekaniken Hoppa på monster. Spelaren ser ett objekt vid en
vägg som spelaren är medveten om att det går att hoppa på. Under objektet och väggen
går det ett monster. För att komma upp till väggen och objektet behöver spelaren
använda de kunskaper som den lärt sig under den tidigare delen av spelet. När spelaren
tagit sig upp till väggen behöver spelaren hoppa över till den motsatta sida för att kunna
ta sig till objektet.
3. Hoppa på plattformar - Spelaren blir presenterad för tre plattformar som svävar upp
och ner på spelplanen. För att ta sig till det sista objektet behöver spelaren hoppa över
de tre plattformarna.

Figur 19: Generell bandesign för nivå tre, samt markörer för introduktion av mekanik.

5.3 Pilottest av prototyper
Pilottestet finns med som ett steg i utvecklingen av prototypen med syftet att ge en tidig
indikation på om de olika mekanikerna presenteras på ett tydligt sätt eller om någon del
i spelet behöver förtydligas eller utvecklas ytterligare. Testerna utfördes på två personer
med låg erfarenhet inom spel och plattformsspel samt en person som har stor erfarenhet
av spel och plattformsspel. De mekaniker som testpersonerna har haft väsentliga
problem med kommer att beskrivas och analyseras. Delar som testpersonerna förstått
under spelet kommer inte att behandlas eller beskrivas i testerna.
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5.3.1 Utvärdering av användartest för prototyp A
Dubbelhopp - Testpersonen förstod inte hur den skulle gå till väga för att utföra
dubbelhoppet. Testpersonen testade olika tangenter som inte var introducerade för att
försöka utföra dubbelhoppet. Spelaren lyckades ta sig förbi hindret för dubbelhoppet
utan att ha förstått hur dubbelhopp fungerar vilket ledde till problem för spelaren senare
i spelet.
Stege - Testpersonen förstod inte att det var en stege som visades och kunde därför inte
komma vidare i spelet utan information om att det var en stege.
Hoppa på väggar - Spelaren förstod inte att den kunde hoppa på de gröna väggarna.
Spelaren kunde därför inte ta sig vidare i spelet utan att bli informerad om att det var en
vägg som det gick att hoppa på.
Hoppa mellan väggar – Den delen var för svår för att spelaren skulle klara av den vilket
skapade ett frustrationsmoment. Spelaren visste hur den skulle gå till väga för att lösa
problemet men hade problem att utföra uppgiften.
Öppna dörrar - Spelaren förstod inte hur den skulle öppna dörrar. Spelaren testade olika
tangenter på tangentbordet som inte var introducerade för att försöka öppna dörrar.
5.3.1.1 Sammanfattning
Testpersonen hade problem att förstå hur den skulle gå till väga för att klara de olika
hindren. Trotts information i text som förklarade de olika delarna förstod inte spelaren
vad den skulle göra vid de olika delarna i spelet. Testpersonen hoppade först över texten
och var sedan tvungen att gå tillbaka för att läsa den efter att spelaren misslyckats med
att utföra mekaniken.
5.3.2 Utvärdering av användartest för prototyp B – Testperson 1
Dubbelhopp - Spelaren kunde inte förstå hur den skulle utföra dubbelhoppet till en
början men lyckades utföra mekaniken efter ett fåtal försök.
Hoppa på monster – Spelaren hade problem att hoppa på monster. Monstren var för små
för att spelaren skulle lyckas med navigeringen för att utföra mekaniken.
Stege - Spelaren förstod inte att det var en stege samt att den var till för att klättra på.
Spelaren kunde inte komma vidare utan att få information om att det var en stege. När
testpersonen fick information om att det var en stege försökte spelaren hoppa på stegen
underifrån, vilket inte gick att utföra.
Objekt - Testpersonen hade svårt att se objekten som skulle samlas in.
Öppna dörrar - Testpersonen kunde inte förstå varför det inte gick att öppna dörrarna
när den inte hade samlat in fem objekt.
Hoppa på väggar - Spelaren klarade inte av att hoppa på väggar, även när testpersonen
fick information om att den kunde hoppa på väggar genom att trycka på mellanslag.
Testpersonen fick då problem med att utföra uppgiften.
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Hoppa mellan väggar - Spelaren lyckades inte utföra mekaniken hoppa mellan väggar,
även när spelaren fick information om hur den skulle gå till väga för att utföra
mekaniken. Spelaren lyckades då inte utföra uppgiften och valde därför att avsluta
spelet efter ett antal minuter.
5.3.2.1 Sammanfattning
Spelaren hade problem att förstå vad den skulle göra i spelet. Spelaren fastnade på
många delar och hade väldiga problem att ta sig vidare i spelet utan att få vidare
vägledning. Spelaren hade även problem att förstå hur den skulle ta sig vidare med viss
utomstående vägledning.
5.3.3 Utvärdering av användartest för prototyp B – Testperson 2
Stege - Testpersonen lyckades utföra mekaniken att klättra på stegar, dock uppfattade
spelaren inte att det var en stege. Spelaren försökte även att hoppa upp på stegen
underifrån, vilket inte gick.
Öppna dörrar - Det var otydligt för spelaren att det inte gick att öppna dörrar när den
inte hade samlat in fem objekt. Det fanns inget som förklarade att dörren var låst.
Hoppa mellan väggar - Testpersonen hade problem att klara av att hoppa mellan väggar
för att ta sig till objektet. Spelaren hade inga problem att förstå vad det var den skulle
utföra, men hade problem att utföra uppgiften.
5.3.3.1 Sammanfattning
Testpersonen hade stor erfarenhet av spel och plattformsspel och hade inga större
problem att förstå hur spelet fungerade i stora drag. Spelaren uppfattade delar i spelet
som otydliga och svåra men lyckades klara de olika delarna på ett fåtal försök och
förstod snabbt vad uppgiften var för att ta sig vidare i spelet.
5.3.4 Utförda förändringar i prototyperna efter pilottest
Här kommer data som framkommit under testerna att utvärderas. Det kommer även att
redogöras för de förändringar som gjorts, baserat på testresultatet, för att göra
vägledningen i spelet tydligare.
Hoppa mellan väggar - Koden för att hoppa mellan väggar skrevs om så att spelaren
inte lämnar väggen när den väljer riktning. Spelaren behöver nu hålla inne knappen för
den riktning som den vill hoppa och sedan trycka på mellanslag för att utföra hoppet.
Stege - Utseendet för stegen i spelet ändrades till att vara mer grafiskt representativ och
på så sätt ge en tydligare indikation till spelaren att det går att klättra på den.
Funktionaliteten för stegen gjordes även om så att den går att hoppa upp på underifrån
samt att spelaren inte glider nedåt när den befinner sig på stegen, utan står stilla när den
inte navigerar upp eller ned.
Hoppa på väggar - För att förtydliga att det är någonting som skiljer väggar som det går
att hoppa på mot övriga väggarna i spelet, har grafiken för väggar som det går att hoppa
på i den indirekt vägledda prototypen ändrats till att ha en grafik som tydligare visar att
ytan på plattformarna är annorlunda. I den direkt vägledda prototypen har inga
förändringar gjorts eftersom texten som beskriver hur spelaren ska gå till väga för att
hoppa tydligt förklarar för spelaren att det går att hoppa på väggen samt hur spelaren
ska gå till väga för att utföra hoppet.
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Öppna dörrar - Vid dörren på den första nivån i prototyp B visas en skyllt med
tangenten pil upp. Pilen visar vilken tangent som spelaren ska trycka på för att kunna
öppna dörren. Informationen visas enbart under den första nivån och för att tydligare
symbolisera för spelaren att dörrar är låsta när spelaren har samlat in mindre än fem
objekt, på nivå två och tre i prototyp B, visas ett hänglås ovanför dörrarna. Hänglåset
som visas ovanför dörrarna försvinner när spelaren samlat in fem objekt för att
symbolisera att dörren är upplåst.
Objekt - För att göra objekten som spelaren ska samla in tydligare har den grafiska
representationen för objekten ändrats från en grön fyrkant till en nyckel. Den grafiska
representationen av en nyckel gör det tydligare för spelarna att förstå att de behöver
samla in nycklarna för att kunna låsa upp dörrarna i spelet. Objekten får på så vis en
högre affordance.
Hoppa på monster - Storleken på monstren i spelet har ökats för att göra det lättare för
spelarna att hoppa på dem.
Dubbelhopp - Texten som presenterade dubbelhoppet i prototyp A uppfattades som
otydlig och har därför ändrats till :“Press [space key] two times to double jump!”.

5.4 Presentation av mekaniker i prototyper
Nedan beskrivs hur mekanikerna presenteras i de slutgiltiga prototyperna som används
under användartestet samt varför mekanikerna presenteras som de gör. Delar som är
gemensamma och som presenteras på samma sätt i båda prototyperna kommer inte att
beskrivas här utan beskrivs enbart i den generella beskrivningen av mekaniken i spelet.
5.4.1 Vägledning till spelmekanik i prototyper
I den här delen presenteras hur mekanikerna i de båda prototyperna introduceras, hur de
skiljer sig från varandra och varför de introduceras som de gör.
5.4.1.1 Nivå 1
Navigera höger och vänster – Introduceras direkt när spelet startar för att lära spelaren
hur styrmekanik för navigation fungerar. Styrmekaniken presenteras i prototyp A med
texten “Press the left or right arrow to walk!” för att ge spelarna tydlig information om
vilka tangenter de ska använda för att navigera, se Figur 20. I prototyp B introduceras
styrmekaniken med hjälp av ikoner för de tangenter som spelarna behöver trycka på för
att navigera, se Figur 21. I flera av spelen som analyserats presenteras kontrollerna för
hur spelaren styr karaktären med visuella representationer av de tangenter som spelaren
behöver trycka på för att utför den aktuella styrmekaniken.

Figur 20: Navigering prototyp A.

Figur 21: Navigering prototyp B.
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Hoppa – Introduceras framför ett hinder för att tvinga spelaren att utföra styrmekaniken
för att ta sig vidare i spelet. I prototyp A introduceras mekaniken med texten “Press
[space key] to jump!” när spelaren befinner sig framför det första hindret, se Figur 22. I
prototyp B introduceras även styrmekaniken för att hoppa i form av en direkt
vägledning och presenteras precis innan spelaren behöver känna till informationen.
Styrmekaniken för att hoppa i prototyp B introduceras precis som för navigering höger
och vänster med hjälp av en grafisk representation av den tangent som spelaren behöver
trycka på för att utföra styrmekaniken, se Figur 23. Den grafiska representationen av
mellanslags-tangenten innehåller den engelska betäckningen för tangenten för att
förtydliga vilken tangent det är som representeras. Mellanslags-tangenten visualiseras
på ett liknande sätt i flera av de spel som analyserats.

Figur 22: Hopp prototyp A.

Figur 23: Hopp prototyp B.

Dubbelhopp – Direkt efter att spelaren har utfört styrmekaniken för att hoppa för första
gången introduceras spelmekaniken för dubbelhopp. Introduktionen för dubbelhoppet
bygger vidare på det spelarna har lärt sig om hur hopp i spelet fungerar. Introduktionen
till mekaniken är designad så att spelarna måste utföra den för att ta sig vidare i spelet.
Mekaniken presenteras i prototyp A med texten “Press [space key] two times to double
jump!” när spelaren befinner sig framför hindret, se Figur 24. I prototyp B ges ingen
information till spelarna för hur de ska utföra mekaniken, se Figur 25. Designen för
presentationen av dubbelhoppet är hämtad från spelet Braid där hopp på monster
presenteras i tre olika steg som bygger vidare på varandra, se 10.2 (Bilaga 2 - Braid
spelmekanik, 5:6). Syftet är att tvinga användarna att testa sig fram samt att användarna
själva, med hjälp av tidigare erfarenheter för hur hopp fungerar i spelet, ska kunna lista
ut hur dubbelhoppet fungerar.

Figur 24: Dubbelhopp prototyp A.

Figur 25: Dubbelhopp prototyp B.

Öppna dörrar – I slutet av den första banan introduceras mekaniken att öppna dörrar.
Mekaniken presenteras i prototyp A med texten “Press the up arrow to enter the door!”
när spelaren står framför dörren, se Figur 26. I prototyp B introduceras mekaniken för
att öppna dörrar på samma sätt som styrmekaniken i spelet i form av en grafisk
representation av den tangent som spelarna behöver aktivera för att utföra mekaniken,
se Figur 27.
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Figur 26: Öppna dörrar prototyp A

Figur 27: Öppna dörrar prototyp B.

5.4.1.2 Nivå 2
Plocka upp objekt – Är den första spelmekaniken som introduceras på nivå två. När
nivån startar kan spelarna se det första objektet. Objekt som spelaren kan plocka upp har
en grafisk representation av en nyckel för att förtydliga för spelarna att de behöver
samla in nycklar för att låsa upp dörrar senare i spelet. I prototyp A introduceras
spelmekaniken att plocka upp objekt med texten “Collect the keys!” Spelarna kan se det
första objektet när texten presenteras, se Figur 28. I prototyp B presenteras objektet i
den riktning som spelarna behöver ta för att ta sig vidare på banan. Objektet är placerat
så att spelarna kan gå rakt fram för att plocka upp det, se Figur 29. När ett objekt
plockas upp i båda prototyperna ökar värdet för hur många nycklar som spelaren har
samlat in uppe i det vänstra hörnet, se 10.10 (Bilaga 10 - Prototyp A styrmekanik 5). I
det vänstra hörnet visas hur många objekt som spelaren har plockat upp samt hur många
objekt som spelaren kan plocka upp under den aktuella nivån. Designen för objekten
kommer från analysen av Braid och Fez där objekt används för att vägleda spelarna att
utforska samt lära sig ny spelmekanik.

Figur 28: Plocka upp objekt prototyp A.

Figur 29: Plocka upp objekt prototyp B.

Stegar – Introduktionen för stegar sker efter att spelarna har blivit introducerade för att
plocka upp objekt. I prototyp A introduceras spelmekaniken för att klättra på stegar med
texten “Climb the ladder using the up arrow!” när spelaren befinner sig framför den
första stegen, se Figur 30. Spelarna har då möjligheten att gå under plattformen som
stegen är kopplad till för att ta nyckeln som finns där eller klättra upp för stegen för att
utforska den delen av banan. I prototyp B har inte spelarna valmöjligheten att gå under
plattformen. Spelarna introduceras istället med hjälp av ett objekt som åker upp för
stegen, se Figur 31. Spelarna vet vid det här laget att de ska samla in objekt och får på
så vis en indikation på att det går att klättra upp för stegen för att plocka upp objektet.
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Figur 30: Klättra på stegar prototyp A.

Figur 31: Klättra på stegar prototyp B.

Hoppa på monster – Introduktionen till att hoppa på monster är inspirerat av scenariot
som används för en liknande mekanik i spelet Braid, se 10.10 (Braid). Där presenteras
spelaren för ett monster som går under ett objekt som spelaren kan plocka upp. Dock
kan spelaren inte nå objektet genom att enbart hoppa. I prototyp A introduceras spelarna
för spelmekaniken med texten “Jump on the monster to reach the key!” vilket ger
spelarna en tydlig beskrivning av vad de ska göra för att komma åt objektet, se Figur 32.
I prototyp B introduceras spelarna för mekaniken på samma sätt som i spelet Braid, med
undantag för ett extra objekt som presenteras innan det objektet som spelaren inte kan
nå med ett vanligt dubbelhopp. Objekten bildar då en osynlig trappa som ska indikera
för spelarna att de ska ta objektet som är utom räckhåll, se Figur 33. Eftersom monstret
och objektet presenteras i ett isolerat scenario indikerar det för spelarna att den bör
använda sig av monstret för att komma åt objektet.

Figur 32: Hoppa på monster prototyp A.

Figur 33: Hoppa på monster prototyp B.

Låsta dörrar – Introduktionen för spelmekaniken låsta dörrar presenteras i slutet av nivå
två. I prototyp A introduceras mekaniken med texten “You need 5 items to open the
door!” när spelaren står framför dörren, se Figur 34. I prototyp B introduceras spelaren
för mekaniken med en grafisk representation av ett hänglås som indikerar att dörren är
låst när spelaren inte har samlat in fem objekt, se Figur 35. Om användaren har samlat
in fem objekt under den aktuella nivån kommer inte hänglåset att visas ovanför dörren.

Figur 34: Låsta dörrar prototyp A.

Figur 35: Låsta dörrar prototyp B.
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5.4.1.3 Nivå 3
Hoppa på väggar – Introduktionen till spelmekaniken hoppa på väggar är den första
spelmekaniken som presenteras under nivå tre. Mekaniken är designad så att spelarna
måste utföra den för att ta sig vidare i spelet. Spelarna kan se ett objekt uppe på
plattformen som ger en indikation på att det går att ta sig upp på plattformen. I prototyp
A introduceras mekaniken med texten “Jump on the wall and press [space] to
walljump!”. Detta när spelaren befinner sig framför hindret som den ska hoppa upp på,
se Figur 36. Plattformen som spelarna ska ta sig över har en annan färg än de andra
plattformarna i spelet för att indikera att det är någonting annorlunda med de
plattformarna. I prototyp B har plattformar som spelare kan hoppa på grafik som
föreställer gräs för att indikera för spelarna att det är en annan yta på plattformen samt
att det finns andra egenskaper med plattformen, se Figur 37. Objektet som är placerat
högst upp på plattformen är tänkt att vägleda spelaren genom att visa att det är möjligt
att ta sig dit.

Figur 36: Hoppa på väggar prototyp A.

Figur 37: Hoppa på väggar prototyp B.

Hoppa mellan väggar – Spelmekaniken att hoppa mellan plattformar introduceras med
hjälp av ett scenario som är en kombination av mekanikerna hoppa på monster och
hoppa på väggar. Spelarna vägleds i båda prototyperna att hoppa upp till plattformen
med hjälp av ett objekt som är placerat mellan plattformarna. Bredvid objektet finns en
plattform med den grafiska representationen för plattformar som spelaren kan hoppa på.
I prototyp A introduceras spelmekaniken att hoppa på väggar med texten “Press left or
right arrow + space to wall jump!” som beskriver hur spelarna ska gå till väga för att
utföra hoppet mellan väggar efter att spelaren har hoppat upp och tagit objektet ovanför
monstret, se Figur 38. I prototyp B vägleds spelaren med hjälp av den affordance för hur
spelaren kan interagera med plattformar med grästextur som introducerats under
mekaniken hoppa på väggar, se Figur 39.

Figur 38: Hoppa mellan väggar prototyp A.

Figur 39: Hoppa mellan väggar prototyp B.

Hoppa på plattformar – Introduktionen för mekaniken hoppa på plattformar
introduceras i slutet av den tredje nivån. I prototyp A introduceras mekaniken med
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texten “Jump on the platforms!” precis innan spelaren kan se plattformarna, se Figur
40. I prototyp B introduceras spelmekaniken genom att plattformarna presenteras för
spelarna direkt när spelarna är klara med mekaniken hoppa på väggar för att ge en
tydligare indikation att spelaren bör utforska vart plattformarna leder innan den går ner
för rampen, se Figur 41.

Figur 40: Hoppa på plattformar prototyp A. Figur 41: Hoppa på plattformar prototyp B.

6 Presentation av speldata från användartest
I den här delen kommer insamlade data från användartesterna att analyseras och
presenteras. Presentationen är indelad i tre delar för att ge en tydligare bild över samtlig
data samt för att tydligare se mönster. Den första delen ger en generell presentation av
insamlade kvantitativ data, den andra delen ger en uppdelad presentation av insamlade
kvantitativ data och den tredje delen presenterar kvalitativa data från formuläret som
testpersonerna fått fylla i under spelsessionen.

6.1 Publicering av test
Testet är publicerat på en webbplats för att öka tillgängligheten och skapa möjlighet för
fler personer att delta i testet. För undersökningens syfte slumpas vilken prototyp som
presenteras på sidan varje gång sidan laddas in. De olika prototyperna slumpas för att
minska den mänskliga inverkan som uppstår vid distribution av prototyperna. Samtliga
deltagare blev via webbplatsen, där testet publicerades, också informerade om att deras
deltagande var helt frivilligt samt att de när som helst under undersökningen har en
möjlighet att avsluta. Deltagarna informerades även om att insamlade data från
spelsessionen skulle komma att användas i undersökningssyfte samt att de genom att
starta undersökningen också godkände insamling av data.

6.2 Urvalsgrupp
Inbjudan att delta i undersökningen har publicerats på Linnéuniversitetets interna
kanaler FirstClass (2016) och MyMoodle (2016) för fakulteten för medieteknik.
Undersökningen har även skickats ut individuellt till utvalda personer, samt lärare och
utbytesstudenter på fakulteten för medieteknik på Linnéuniversitetet.

6.3 Testpersoner
Under testperioden 23e mars till 31e mars har totalt 43 personer besökt
undersökningssidan. 32 personer startade testet varav 26 personer slutförde testet. Av de
26 personer som slutfört testet har 13 personer testat prototyp A som ger en direkt
vägledning och 13 personer har testat prototyp B som ger en indirekt vägledning.
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6.4 Generell kvantitativ data
I den här delen presenteras samtlig insamlade kvantitativ data för de 26 personer som
slutfört testet. Data som presenteras för de olika prototyperna innefattar samtliga
deltagare som slutfört testet.
6.4.1 Testpersoner
Deltagarna har innan spelsessionen fått fylla i ett formulär där testpersonen blivit
ombedd att uppskatta sin erfarenhet inom spel och plattformsspel genom att ange ett
värde mellan 1─5 för både spel och plattformsspel. Testpersonen har även fått ange sin
ålder. I Tabell 1 presenteras medelvärde för formulärdata som testpersonerna fyllt i,
uppdelat i de två prototyperna. Standardavvikelse för spelarnas ålder och erfarenhet
presenteras inom parentesen för varje värde.
Data

A

B

Ålder

30 (10,84)

31,6 (12,44)

Erfarenhet plattformsspel

3,15 (1,14)

3,23 (1,42)

Erfarenhet spel

3,6 (1,26)

3,6 (1,5)

Tabell 1: Medelvärdet för testpersonernas ålder och erfarenhet av spel och plattformsspel,
(standardavvikelse).

6.4.2 Presentation av formulärdata
I den här delen presenteras medelvärdet för svaren från formuläret som testpersonen fått
fylla i efter en avslutad spelsession. Varje spelare har fått ange ett värde som bäst
beskriver dennes upplevelse i skalan 1─5 för varje fråga. I Tabell 3 presenteras samtlig
kvantitativ data från formuläret, se Tabell 2. De grönmarkerade värdena i tabellen visar
vilken prototyp som har det högsta medelvärdet för varje fråga och de rödmarkerade
värdena anger vilken prototyp som har det lägsta medelvärdet för de olika frågorna.
Standardavvikelse presenteras för varje värde inom parentesen.
Frågor
Instruktionerna var hjälpsamma för att förstå vilka
kontroller som skulle användas
Instruktionerna var hjälpsamma för att förstå hur
dörrar öppnas
Det framgick tydligt vilka objekt som kan samlas in
Det framgick tydligt hur jag kan klättrar på stegar
Det framgick tydligt att jag kan hoppa högre genom
att hoppa på monster
Det framgick tydligt att det behövdes fem nycklar
för att öppna en dörr
Det var enkelt att förstå att det gick att hoppa på
vissa väggar
Det var enkelt att förstå hur jag skulle utföra hoppen
mellan väggar
Jag blev inte störd av vägledningen
Vägledningen var hjälpsam för att förstå hur spelet
fungerar

A
4,15 (0,9)

B
4,07 (1,26)

4,53 (0,88)

4,15 (1,28)

4,46 (0,78)
4,46 (0,78)
3,92 (1,19)

4,15 (1,41)
4 (1,47)
2,08 (1,19)

4,23 (0,92)

3,61 (1,76)

3,38 (1,26)

2,46 (1,51)

3,15 (1,57)

2,78 (1,36)

3,15 (1,57)
3,15 (1,57)

2,78 (1,36)
2,78 (1,36)

Tabell 2: Medelvärdet för testpersonernas formulärsvar (Standardavvikelse).
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6.4.3 Presentation av speldata
I den här delen presenteras insamlade data från spelsessionen för samtliga spelare från
prototyperna. Tabell 3 visar medelvärdet för den totala tiden som testpersoner från de
olika prototyperna tagit på sig för att slutföra spelet. Den gröna markeringen indikerar
vilken prototyp som har den lägsta genomsnittstiden för att slutföra spelet och den röda
markeringen indikerar vilken prototyp som har den hösta genomsnittstiden för att
slutföra spelet.
Data

A

B

Tid

3min 31sek

3min 12sek

Tabell 3: Den genomsnittliga tiden för en spelsession.

6.4.3.1 Utförda mekaniker
I den här delen presenteras genomsnittstiden för utförandet av mekaniker från det att
spelarna startar på den aktuella nivån. Tiden mäts från det att nivån startar till det att
spelarna har slutfört den aktuella nivån. Tiderna som presenteras nedan i Tabell 4 är
medelvärdet för den totala tiden som det har tagit för spelarna från prototyperna att
utföra de olika mekanikerna i sekunder. Färgkodningen för tabellen förtydligar vilken
prototyp som har den lägsta, respektive högsta tiden mellan de båda prototyperna. Grön
markeringen indikerar den lägsta genomsnittstiden för att utföra en mekanik, gul
markering indikerar att tiderna är relativt jämna och röd markering indikerar den högsta
tiden. Standardavvikelse för de olika tiderna presenteras inom parentesen.
Mekanik
Dubbelhopp
Öppna dörr
Klättra på stege
Hoppa på monster

A
15,1 (6,12)
25,8 (13,4)
16,2 (6,2)
43,8 (25,8)

B
34,5 (71,7)
44 (78)
9 (6)
44 (43)

Hoppa på väggar
Hoppa mellan väggar
Hoppa på plattform

12 (10,3)
96,8 (70,71)
62,7 (33,4)

8 (6)
56 (42)
47 (23)

Tabell 4: Genomsnittstid för utförande av mekaniker för samtliga spelare från prototyperna i sekunder
(standardavvikelse).

6.4.3.2 Interaktion
Här presenteras insamlade data för hur spelarna har interagerat med spelet.
Interaktionen visar hur många gånger spelarna har utfört olika moment i spelet. Tabell 5
visar den genomsnittliga interaktionen för spelarna från de olika prototyperna i form av
hur många gånger spelarna har utfört vissa moment i spelet. Färgkodningen ger en bild
över hur värdet i tabellen från den ena prototypen förhåller sig till värdet i tabellen från
den andra prototypen. Grön markering visar att det är det lägsta medelvärdet för det
aktuella momentet mellan prototyperna, gul markering visar de värden som är relativt
lika och röd markering visar det högsta värdet för den givna interaktionen. Standard
avvikelse för varje värde presenteras inom parentesen.
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Interaktion

A

B

Hopp

61,3 (29,8)

53 (23,8)

Dubbelhopp
Öppna låsta dörrar

21,5 (12,6)
4,4 (8,2)

16,3 (8,2)
3,3 (6,4)

Död
Fel tangent
Klättra på stege
Hoppa på väggar

1,9 (2,1)
2,4 (5,7)
1,5 (0,7)

1,2 (1,5)
6,2 (12,9)
3,8 (1,9)

6,2 (2,8)

5,6 (2,5)

Hoppa mellan väggar
Insamlade objekt
Hoppa på monster

1,3 (1,1)
9 (1)
5 (2,7)

1,5 (1,8)
9 (1,5)
2,6 (1,3)

Tabell 5: Genomsnitt för spelarnas handlingar under spelsessionen för samtliga spelare från
prototyperna, (standardavvikelse).

6.5 Uppdelad kvantitativ data
I den här delen presenteras en uppdelad analys av insamlade data. Insamlade data från
spelsessionerna har fördelats i två kategorier beroende på hur spelaren har klassificerat
sin erfarenhet av spel och plattformsspel. Orsaken till uppdelningen är att spelare med
hög erfarenhet av spel och plattformsspel inte alltid är helt främmande för de olika
mekanikerna. Detta kan leda till att introduktionen till spelmekanik ter sig överflödig för
dessa spelare. Uppdelningen ger en bild över hur introduktionen har påverkat spelare
som besitter olika erfarenheter av spel och plattformsspel.
Hög - Innefattar de testpersoner som deklarerat fyra eller högre i erfarenhet inom både
spel och plattformsspel. Totalt har tio testpersoner kategoriserats som spelare med hög
erfarenhet av spel och plattformsspel, varav fyra av testpersonerna har spelat prototyp A
och sex av testpersonerna har spelat prototyp B.
Låg - Innefattar de testpersoner som deklarerat en erfarenhet som är lägre än fyra, för
spel och plattformsspel. Totalt har 16 testpersoner kategoriserats som spelare med låg
erfarenhet av spel och plattformsspel, varav nio av testpersonerna har spelat prototyp A
och sju av testpersonerna har spelat prototyp B.
6.5.1 Testpersoner
Tabell 6 visar medelvärdet för de uppdelade testpersonernas svar för det första
formuläret där deltagarna fått ange sin erfarenhet av spel och plattformsspel genom att
ange ett värde mellan 1─5 för både spel och plattformsspel. Testpersonen har även fått
ange sin ålder. Standardavvikelse presenteras för varje värde inom parentesen.
Data
Ålder
Erfarenhet plattformsspel
Erfarenhet spel

A–Hög
28,3 (2,22)
4,5 (0,58)
4,75 (0,5)

A–Låg
30,8 (13,12)
2,56 (0,73)
3,11 (1,17)

B–Hög
28 (4,34)
4,5 (0,55)
4,66 (0,52)

Tabell 6: Medelvärdet för testpersoners ålder och erfarenhet, (standardavvikelse).
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B-Låg
34,7 (16,42)
2,14 (0,9)
2,71 (1,5)

6.5.2 Presentation av formulärdata
Tabell 7 visar de svaren från formuläret som testpersonerna fått fylla i efter en avslutad
spelsession. De värden som presenteras i tabellen är medelvärden för de uppdelade
deltagarnas svar. Spelarna har för varje fråga i formuläret angett ett värde i skalan 1─5.
Färgkodningen för tabellen visar vilket värde som är högst för de olika frågorna mellan
de olika prototypernas olika kategorier. De grönmarkerade värdena i tabellen visar vilka
testpersoner som har angett det högsta värdet för varje fråga och de rödmarkerade
värdena visar det lägsta värdet mellan prototyperna. Färgkoden visar vilken av
prototyperna bland de olika kategorierna som presterat bäst för den givna kategorin.
Standardavvikelse presenteras för varje värde inom parentesen.
Frågor

A–Hög

A–Låg

B–Hög

B-Låg

Instruktionerna var hjälpsamma för att förstå
vilka kontroller som skulle användas
Instruktionerna var hjälpsamma för att förstå
hur dörrar öppnas
Det framgick tydligt vilka objekt som kan
samlas in
Det framgick tydligt hur jag kan klättrar på
stegar
Det framgick tydligt att jag kan hoppa högre
genom att hoppa på monster
Det framgick tydligt att det behövdes fem
nycklar för att öppna en dörr
Det var enkelt att förstå att det gick att hoppa
på vissa väggar
Det var enkelt att förstå hur jag skulle utföra
hoppen mellan väggar

3,75
(1,26)
4
(1,41)
4,75
(0,5)
4,75
(0,5)
4,25
(0,5)
4,75
(0,5)
4,5
(1)
4
(1,41)
4
(1,41)
4
(1,41)

4,43
(0,79)
4,86
(0,38)
4,43
(0,79)
4,23
(0,95)
3,57
(1,51)
4
(1,15)
2,86
(1,07)
2,86
(1,77)
2,86
(1,77)
2,86
(1,77)

4,67
(0,52)
4,67
(0,82)
4,67
(0,82)
4,33
(1,21)
2,5
(0,55)
4,17
(1,33)
3,33
(1,63)
3,67
(1,03)
3,67
(1,03)
3,67
(1,03)

3,57
(1,51)
3,71
(1,5)
3,71
(1,7)
3,71
(1,7)
1,71
(1,5)
3,14
(2,04)
1,71
(0,95)
2
(1,15)
2
(1,15)
2
(1,15)

Jag blev inte störd av vägledningen
Vägledningen var hjälpsam för att förstå hur
spelet fungerar

Tabell 7: Medelvärdet för formulärsvar för testpersoner, (standardavvikelse).

6.5.3 Presentation av speldata
I Tabell 8 presenteras insamlade data från spelsessionen för de uppdelade kategorierna.
Tabell 8 visar medelvärdet för den totala tiden som testpersoner från de olika
kategorierna i prototyperna tagit på sig för att slutföra spelet. Den gröna markeringen
indikerar vilken prototyp som har den lägsta genomsnittstiden för att slutföra spelet för
varje kategori och den röda markeringen indikerar vilken prototyp som har den högsta
genomsnittstiden för att slutföra spelet för varje kategori.
Data
Tid

A–Hög
2min 23sek

A–Låg
4min 2sek

B–Hög
1min 45sek

B-Låg
4min 26sek

Tabell 8: Den genomsnittliga tiden för en spelsession.

6.5.3.1 Utförda mekaniker
I Tabell 9 presenteras den totala tiden som testpersonerna från de båda prototyperna har
tagit på sig för att utföra de olika mekanikerna i spelet. Tiden är beräknad från det att
den aktuella nivån som mekaniken introduceras på startar och visar den genomsnittliga
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tiden för när de olika spelmekanikerna är utförda. Färgkodningen jämför prototyp A
mot prototyp B för både spelare med hög samt låg erfarenhet av spel och plattformsspel.
Detta för att tydligare presentera vilka spelare som har utfört de olika mekanikerna
snabbast. Grön markering indikerar den snabbaste genomsnittstiden för spelare från en
specifik prototyp samt kategori och röd markering indikerar den lägsta tiden från den
motsatta prototypen med samma kategori. Standardavvikelse för varje värden
presenteras inom parentesen.
Mekanik

A–Hög

A–Låg

Dubbelhopp
Öppna dörr
Klättra på stege
Hoppa på monster

1,3 (4.8)
19,3 (5,9)
15 (8,7)
31,5 (23,8)

Hoppa på väggar
Hoppa mellan väggar
Hoppa på plattform

16,3 (6,5)
28,8 (15)
16,8 (5,3)
49,2 (26)

B–Hög
12 (6,5)
18 (5,8)
5,7 (3,4)
24,7 (3,4)

B-Låg
53,9 (96,4)
66,3 (104,6)
11,3 (7)
67,2 (57,5)

7 (2,6)

14,2 (11,7)

4,8 (2,2)

11,8 (6,6)

72,3 (71,1)
55 (24,4)

146 (50,9)
68,8 (40,9)

42,3 (25)
36,2 (6,5)

96 (72,1)
64 (30,7)

Tabell 9: Genomsnittstid för utförande av mekaniker för samtliga spelare från prototyperna i sekunder
(standardavvikelse).

6.5.3.2 Interaktion
Här presenteras insamlade data för hur spelarna från de uppdelade kategorierna har
interagerat med spelet. Interaktionen visar hur många gånger spelarna har utfört olika
moment i spelet. Tabell 10 visar den genomsnittliga interaktionen för spelarna från de
olika prototyperna och kategorierna, i form av hur många gånger spelarna har utfört
vissa moment i spelet. Färgkodningen ger en bild över hur värdet i tabellen från den ena
prototypen samt kategorin förhåller sig till värdet i tabellen från den motsatta
prototypen med samma kategori. Grön markering visar att det är det lägsta medelvärdet
för det aktuella momentet mellan prototyperna samt för den aktuella kategorin, gul
markering visar de värden som är relativt lika och röd markering visar det högsta värdet
för den givna interaktionen. Standardavvikelse för varje värde presenteras inom
parentesen.
Interaktion

A–Hög

A–Låg

Hopp
Dubbelhopp
Öppna låsta dörrar

45,3 (23,9)
19,3 (17,9)
0,3 (0,5)

68,4 (30,5)
22,4 (10,7)
6,2 (9,4)

Död
Fel tangent
Klättra på stege

1,3 (1)
0,3 (0,5)
1,3 (0,5)

Hoppa på väggar
Hoppa mellan väggar
Insamlade objekt
Hoppa på monster

B–Hög
35,8 (3,4)

B-Låg
69,1 (21,2)

13,2 (3,8)
0,8 (1,3)

18,7 (10,4)
5,6 (8,2)

2,2 (2,5)
3,3 (6,8)
1,6 (0,7)

0,6 (0,9)
2,8 (3,3)
3,8 (1,5)

1,9 (1,7)
9,6 (17,2)
4,1 (2,3)

6,8 (3,5)

5,9 (2,7)

5,2 (3,3)

5,7 (2,3)

2 (1,2)
10 (0)
4,3 (2,2)

1 (1)
8,7 (1)
5,4 (3)

1,8 (1,8)
10 (0)
2,8 (0,8)

0,8 (1,6)
8,1 (1,7)
2,6 (1,6)

Tabell 10: Genomsnitt för spelarnas handlingar under (standardavvikelse).
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6.6 Kvalitativ data
I den här delen presenteras kvalitativ data från formuläret som testpersonerna fyllt i
efter en avslutad spelsession. Kvalitativ data från formuläret är i formatet kommentarer
som testpersonerna fått fylla. I den här delen kommer viktiga kommentarer från
formuläret att lyftas fram. För lista på samtlig kvalitativ data från spelsessionen, se
10.13 (Bilaga 13 – Fritext formulär Prototyp A) samt 10.14 (Bilaga 14 – Fritext
formulär Prototyp B).
6.6.1 Prototyp A (Direkt vägledning)
Ett flertal spelare som spelat prototyp A, där de olika spelmekanikerna presenteras med
hjälp av en direkt vägledning, har även uppmärksammat att de tycker att texten som
förklarar de olika mekanikerna dyker upp för sent samt varar för kort tid och att detta
upplevs som ett störmoment då spelarna behöver gå tillbaka för att läsa texten på nytt.
Detta för att förstå hur de ska gå till väga för att utföra den aktuella mekaniken.
Det enda jag kände var att vägledningarna varade för kort tid. Eftersom man var inne i
spelet så hann man inte se ibland vad det stod.
The guidance appears too late which greatly disrupts the flow of the game - you have to
pause to read what has just popped up in order to understand which controls to use
rather than being able to run steadily through a level.
As I was a little eager an speeded away a little too fast i first passed the guidance and
had to go back to read it. Maybe a short paus in the game when the guidance appears
for the first time would be great. Didn´t catch fully how to jump between the walls.
En spelare har även uppmärksammat att några av texterna som innehöll mindre text dök
upp tidigare samt att dessa fungerade bättre än texterna med längre förklarningar av
mekanikerna.
Rutorna med hjälptext var delvis hjälpsamma, vissa dök dock upp försent med alldeles
för mycket text vilket snarare förhindrade progressionen. De som fungerade bra hade
korta budskap en bit innan varje hinder.
Samma spelare indikerade även att monstret som är en röd fyrkant har en väldigt låg
affordance. Detta eftersom rött associeras med någonting farligt och att spelaren därför
inte direkt förstod att det gick att hoppa på monstret för att hoppa högre.
Färgsättning av figurer. Monstret var exempelvis rött, vilket oftast associeras med
något som är farligt och bör undvikas, inte att det är ett hjälpmedel. En annan färg
hade löst det problemet.
Samma spelare uppmärksammade även att det inte fanns någon indikator för när
monstret kom tillbaka efter att spelaren hade hoppat på den.
Om man inte lyckades komma upp på de två klätterväggarna första gången fanns det
ingen indikation om att "hopp"-monstret kom tillbaka så att det gick att försöka igen.
Se 9.13 (Bilaga 13: Fritext formulär Prototyp A) för samtlig kvalitativ data från
prototyp A.
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6.6.2 Prototyp B (Indirekt vägledning)
Det var ingen spelare från prototyp B som uppmärksammade samma delar i spelet. Vad
gäller vägledningen i spelet upplevde en av spelarna att det var konstigt att
dubbelhoppet inte introducerades på samma sätt som det vanliga hoppet under den
första nivån av spelet. Spelaren hade i sig inga problem att utföra hoppet på grund av
tidigare erfarenheter av spel och plattformsspel, men uppmärksammar att det kan bli
implikationer för spelare som besitter en lägre erfarenhet av spel och plattformsspel.
The guidances were good, however, I do not understand why you did not continue with
them to explain the double jump for example. As I played many games, it was a habit for
me, but some people may have trouble with these interactions without being told.
En spelare reagerade på att vägledningen i spelet uppfattades som överflödig, då spelet
återanvänder mekaniker och affordance från liknande spel.
Eftersom designen följer riktlinjer för liknande spel hade jag nog inte ens behövt
vägledningen. Med det sagt menar jag inte att vägledningen på något sätt är dålig,
tvärtom.
Flera spelare från prototyp B upplevde att de inte fick någon introduktion till
spelmekaniken eller att introduktionerna för spelmekanikerna uppfattades som otydlig.
There was limited guidance - there was only how to run and jump. Everything else was
unexplained but I was able to figure it out. The graphics (running girl) is really nice as well as the design of the game overall.
Svårt att veta vad det går ut på och vilka uppgifter som ska lösas.
Några spelare upplevde även att instruktionerna och vägledningen i spelet var otydlig.
Tydligare instruktioner för nybörjare.
När man hoppade upp mot nyckel underifrån så trycktes tjejen ned mot marken, istället
för att hoppa vidare. Samt så var fienden inte helt klart att de var en fiende.
Jag förstod hur man skulle göra genom att det visades pilar, men det var inte helt
supertydligt då det inte var någon text eller så. Jag fattade inte att jag skulle hoppa
högre genom att hoppa på de röda rutorna utan jag chansade bara.
En spelare gav förslag på hur spelet kunde vidareutvecklas för att ge en tydligare
vägledning i spelet.
Bra spel men skulle önska att det fanns en ledtråd om man inte hittar en nyckel.
Framgick tydligt att det gick att dubbelhoppa ibland men inte att man kunde hoppa på
vissa väggar.

7 Analys av prestation
I den här delen kommer insamlade data som presenteras i kapitel 6 att analyseras.
Faktorer som kan ha påverkat resultatet kommer att diskuteras och undersökas.
Utförande av mekaniker och interaktion med spelet kommer att ställas i förhållande till
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varandra för att avgöra hur testpersonerna från de båda prototyperna har presterat i
förhållande till varandra. I bedömningen av spelarnas prestation kommer även
insamlade data från formulären att behandlas för att styrka mönster i speldata. Analysen
av insamlade speldata sker i två steg för att bedöma hur spelarna från de olika
prototyperna har presterat i förhållande till varandra. Under den första analysdelen
analyseras och diskuteras utförda mekaniker och under den andra analysen analyseras
och diskuteras spelarens interaktion med spelet. De båda analyserna sammanställs och
bedöms sedan för att fastslå spelarnas prestation.

7.1 Analys av utförda mekaniker
Resultatet från användartesterna har behandlats i tre olika steg för att kunna avgöra hur
testpersonerna i de olika prototyperna har presterat. Under det första steget utförs en
generell analys av insamlade data som presenterats tidigare. I det andra steget
analyseras en uppdelad version av insamlade data för spelare med en hög erfarenhet av
spel och plattformsspel där testpersonerna har delats upp utefter sin egen uppskattning
av erfarenhet inom spel och plattformsspel, eftersom tidigare erfarenhet inom spel och
plattformsspel spelar en viktig roll i hur spelare interagerar med spel och hur de
uppfattar introduktion till olika mekaniker. I det tredje steget analyseras insamlade data
för spelare med låg erfarenhet av spel och plattformsspel.
7.1.1 Generell analys av utförda mekaniker
Enligt Figur 42, som är en visualisering av Tabell 4, har majoriteten av testpersonerna
som testat prototyp B utförde de olika mekanikerna snabbare eller lika snabbt som
testpersonerna från prototyp A. Testpersoner som spelat prototyp A var i genomsnitt
snabbare än testpersoner som spelat prototyp B med att klara av den första nivån. Från
det att testpersonerna klättrat på stegen under nivå två, till det att de har hoppat på
monstret, var testpersoner från prototyp A snabbare. Testpersoner från prototyp B har
emellertid en totalt snabbare tid för att utföra mekaniken från det att personerna startade
nivå två.
Enligt Tabell 2, som visar testpersonernas svar från formuläret, upplevde spelare från
prototyp A att de fått en tydligare vägledning i spelet jämfört med spelare från prototyp
B. Störst avvikelse mellan prototyperna för spelarnas uppfattning av hur tydlig
introduktionen varit visas vid mekaniken hopp på monster där spelare från prototyp A,
enligt Tabell 2, tycker att de fått en nästan dubbelt så bra introduktion jämfört med
spelare från prototyp B. Spelare från prototyp B var emellertid nästan dubbelt så snabba
som spelare från prototyp A i genomsnitt med att utföra mekaniken. Visst bortfall av
spelare från prototyp B under den aktuella mekaniken kan vara en bidragande faktor till
skillnaden i resultatet. Antal spelare som utfört de olika mekanikerna som presenteras i
Figur 42 presenteras i Tabell 10 som är ett komplement till grafen.
Spelare från prototyp B tyckte inte att det var tydligt vilka väggar det gick att utföra
mekaniken hoppa på väggar på. Tabell 2 visar en markant skillnad i svaren för hur
spelarna uppfattade vilka väggar det var möjligt att hoppa på. Spelare från prototyp B
var emellertid snabbare med att utföra mekaniken.
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Figur 42: Den genomsnittliga tiden för att utföra de olika mekanikerna för samtliga spelare.

Mekanik
Dubbelhopp
Öppna dörrar
Klättra på stege
Hoppa på monster
Hoppa på väggar
Hoppa mellan väggar
Hoppa på plattform

Antal spelare A
13
13
13
13
13
8
9

Antal spelare B
13
13
13
11
12
8
10

Tabell 10 Antal spelare som utfört de olika mekanikerna.

7.1.2 Analys av utförda mekaniker för spelare med hög erfarenhet av spel och
plattformsspel
Figur 43 visar hur spelare med en hög erfarenhet av spel och plattformsspel från de
olika prototyperna presterade i utförandet av spelmekaniker i förhållande till varandra.
Spelare från prototyp B var snabbare eller lika snabba med att utföra samtliga
mekaniker i spelet. Detta jämfört med spelare från prototyp A. Detta blir extra tydligt
under den tredje nivån när mekanikerna hoppa på plattform och hoppa mellan väggar
presenteras.
Något som bör tas i åtanke för de erfarna spelarna är att spelet är designat att följa
designmönster från redan befintliga spel samt att texten som presenteras för testpersoner
i prototyp A kan skapa ett störningsmoment då spelaren behöver stannar upp och läsa
texten vilket då kan leda till att spelaren tappar fokus på uppgiften. Detta nämns även i
kommentarer från formuläret som testpersonerna från prototyp A har fyllt i. Flera av
testpersonerna reagerade på att texten som förklarar mekanikerna dyker upp för sent
vilket leder till att spelaren behöver gå tillbaka för att läsa texten på nytt och att detta då
upplevs som ett störande moment, se 10.13 (Bilaga 13 Fritext formulär prototyp
1:2:4:5).
The guidance appears too late which greatly disrupts the flow of the game - you have to
pause to read what has just popped up in order to understand which controls to use
rather than being able to run steadily through a level.
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Spelare med en hög erfarenhet av spel och plattformsspel som spelat prototyp B, där
mekanikerna introduceras med hjälp av en indirekt vägledning, har utfört samtliga
mekaniker snabbare eller lika snabbt som spelare med hög erfarenhet från prototyp A.
Enligt kvalitativ data från formulärssvaren för prototyp B upplevde en spelare att
vägledningen ter sig överflödig då den utgår från riktlinjer för liknande spel.
Eftersom designen följer riktlinjer för liknande spel hade jag nog inte ens behövt
vägledningen. Med det sagt menar jag inte att vägledningen på något sätt är dålig,
tvärtom.
Introduktionen för dubbelhoppet, som baseras på spelarens kunskap från det första
hoppet, uppfattades även som avsaknad vägledning men att spelaren tack vare tidigare
erfarenhet av spel och plattformsspel förstått hur mekaniken skulle utföras.
The guidances were good, however, I do not understand why you did not continue with
them to explain the double jump for example. As I played many games, it was a habit for
me, but some people may have trouble with these interactions without being told.

Figur 43: Den genomsnittliga tiden för att utföra de olika mekanikerna för samtliga spelare.

Mekanik
Dubbelhopp
Öppna dörrar
Klättra på stege
Hoppa på monster
Hoppa på väggar
Hoppa mellan väggar
Hoppa på plattform

Antal spelare A
4
4
4
4
4
4
4

Antal spelare B
6
6
6
6
6
6
6

Tabell 11: Antal spelare som utfört de olika mekanikerna.

7.1.3 Analys av utförda mekaniker för spelare med låg erfarenhet av spel och
plattformsspel
Spelare med en låg erfarenhet av spel och plattformsspel presterade betydligt sämre än
erfarna spelare. I förhållande till varandra har enligt Figur 42, som baseras på Tabell 7,
spelare med låg erfarenhet av spel och plattformsspel från prototyp A presterat betydligt
bättre under den första nivån än spelare från prototyp B. Det ger en indikation på att
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spelare från prototyp B inte förstått hur de skulle navigera med hjälp av de givna
instruktionerna. Resultatet för frågor som ställdes efter spelsessionen och som
presenteras i Tabell 7, visar att spelare från prototyp B inte tyckte att instruktionerna var
hjälpsamma för att förstå hur de skulle navigera.
Enligt en testperson från prototyp B uppfattades inte introduktionen till spelmekaniken i
prototyp B som vägledning. Det kan tyda på att testpersonen haft problem att förstå hur
de olika mekanikerna, som inte introducerades med bilder, fungerade.
There was limited guidance - there was only how to run and jump. Everything else was
unexplained but I was able to figure it out. The graphics (running girl) is really moce as well as the design of the game overall
En stor anledning till att spelare med låg erfarenhet från prototyp B hade svårare att
förstå de olika mekanikerna i spelet kan vara att introduktionerna inte uppfattades som
vägledning samt att de förväntat sig tydligare instruktioner från spelet.
Svårt att veta vad det går ut på och vilka uppgifter som ska lösas.
Tydligare instruktioner för nybörjare.
En markant skillnad i prestationen mellan de olika prototyperna är vid hoppet mellan
väggar, där spelare från prototyp B var betydligt snabbare. En bidragande faktor till
denna markanta skillnad kan vara visst bortfall av spelare från de båda prototyperna
som presenteras i Tabell 12 där bortfallet av spelare var större bland spelare från
prototyp B.

Figur 44: Den genomsnittliga tiden för att utföra de olika mekanikerna för samtliga spelare.
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Mekanik
Dubbelhopp
Öppna dörrar
Klättra på stege
Hoppa på monster
Hoppa på väggar
Hoppa mellan väggar
Hoppa på plattform

Antal spelare A
9
9
9
9
9
4
5

Antal spelare B
7
7
7
5
6
2
4

Tabell 12: Antal spelare som utfört de olika mekanikerna.

7.1.4 Sammanfattning av utförda mekaniker
I stort har spelare från prototyp B, som fått en indirekt vägledning till spelmekaniken,
presterat bättre genom att utföra ett större antal av de olika mekanikerna snabbare än
spelare från prototyp A som fått en direkt vägledning till spelmekaniken.

7.2 Interaktion
I den här delen kommer spelarens interaktion med spelet att analyseras och diskuteras.
Analysen av spelarens interaktion sker i två steg. I det första steget analyseras hur
spelarna använt de olika hoppen i spelet. Detta för att hitta mönster i spelarnas spelstil.
7.2.1 Hopp
Enligt Figur 45 utförde spelare från prototyp B i genomsnitt fler hopp under nivå ett
medan spelare från prototyp A utförde fler dubbelhopp under den aktuella nivån. Detta
kan tyda på att spelare från prototyp B haft svårare att förstå hur de skulle utföra
dubbelhoppet samt att det var otydligare för spelarna från prototyp B hur de skulle
utföra mekaniken dubbelhopp jämfört med spelare från prototyp A som fick en given
instruktion till hur de skulle utföra mekaniken. Detta kan vara en indikation på att
spelare från prototyp B fastnat vid den höga plattformen (10.11 Bilaga 11 - Prototyp B
styrmekanik 3) samt testat att utföra ett vanligt hopp och att spelare från prototyp B
därför har utfört fler vanliga hopp än spelare från prototyp A.

Figur 45: Hopp och dubbelhopp under den första nivån.

Under nivå två utförde, enligt Figur 46, spelare från prototyp B fler hopp samt fler
dubbelhopp än spelare från prototyp A. Detta kan vara en indikation på att spelare från
prototyp B testat sig fram genom att försöka komma åt nyckeln med hopp samt
dubbelhopp när spelmekaniken Hoppa på monster introduceras. Detta innan de insåg att
de var tvungna att hoppa på monstret för att nå nyckeln.
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Figur 46: Hopp och dubbelhopp under den andra nivån.

Under den tredje nivån utförde, enligt Figur 47, spelare från prototyp A fler hopp samt
fler dubbelhopp än spelare från prototyp B. Detta kan tyda på att spelare från prototyp B
förstod hur de skulle utföra mekanikerna snabbare än spelare från prototyp A. Bortfallet
av spelare under den aktuella nivån kan även vara en bidragande faktor till att färre
hopp utförts av spelare från prototyp B.

Figur 47: Hopp och dubbelhopp under den tredje nivån.

7.2.2 Generell analys av interaktion
I Figur 48 presenteras genomsnittet för samtliga spelares interaktion med spelet.
Figuren är baserad på insamlade data som presenteras i Tabell 5.
Spelare från prototyp B försökte öppna låsta dörrar färre gånger än spelare från prototyp
A. Detta trots att spelare från prototyp A får en beskrivning av vad som ska utföras samt
hur spelaren ska gå till väga för att utföra mekaniken.
Spelare från prototyp B tryckte på tangenter som inte var kopplade till någon
funktionalitet i spelet fler gånger än spelare från prototyp A. Detta kan tyda på att
spelare i prototyp B testat sig fram med andra tangenter än de som blivit introducerade
när de fastnat vid någon del i spelet och inte lyckats ta sig vidare.
Spelare från prototyp B klättrade på stegar mer än dubbelt så mycket som spelare från
prototyp A. Bandesignen från prototyp B kan vara en bidragande faktor till den
väsentliga skillnaden i antal gånger som spelarna klättrat på stegar. I prototyp B finns
två stegar och spelarna behöver passera båda stegarna för att ta sig vidare. Det är möjligt
att hoppa över den andra stegen i prototyp B, men det är rimligt att anta att majoriteten
av de som spelat prototyp B gått på den andra stegen också. Detta med hänsyn till
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antalet gånger som spelare från prototyp B har klättrat på stegar jämfört med spelare
från prototyp A.

Figur 48: Genomsnitt för interaktioner under spelsessionen för samtliga spelare.

7.2.3 Analys av interaktion för spelare med hög erfarenhet av spel och
plattformsspel
Enligt Figur 49 har spelare från prototyp B, som besitter en hög erfarenhet av spel och
plattformsspel, försökt att öppna fler låsta dörrar samt tryckt på fel tangent fler gånger
än spelare från prototyp A. Detta kan tyda på att spelare med hög erfarenhet, som får en
indirekt vägledning till spelmekaniken, testar sig fram genom att trycka på tangenter
som ännu inte blivit introducerade när de fastnar vid någon del i spelet.

Figur 49: Genomsnitt för interaktioner under spelsessionen för samtliga spelare.

7.2.4 Analys av interaktion för spelare med låg erfarenhet av spel och
plattformsspel
Figur 50 ger en indikation till att spelare från prototyp B, med låg erfarenhet av
plattformsspel och spel, testat sig fram genom att trycka på tangenter som saknar
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funktionalitet i spelet. Detta kan tyda på att vägledningen som spelarna fått i prototyp B
inte varit tillräcklig för att spelaren ska förstå hur den ska gå till väga för att utföra
mekanikerna i spelet.

Figur 50: Genomsnitt för interaktioner under spelsessionen för samtliga spelare.

7.3 Analys av interaktion och utförande
Samtliga testpersoner som uppskattat sig själva till att ha hög erfarenhet av både spel
och plattformsspel har tillsammans presterat betydligt bättre i spelet jämfört med
testpersoner som kategoriserats med låg erfarenhet av spel och plattformsspel. Alla
testpersoner som deklarerat att de besitter en hög erfarenhet av spel och plattformsspel
har även klarat av att utföra samtliga mekaniker. Enbart två spelare från prototyp A,
som besitter en låg erfarenhet av spel och plattformsspel, lyckades utföra samtliga
spelmekaniker under spelsessionen. Ingen spelare från den låga kategorin i prototyp B
lyckades utföra samtliga spelmekaniker. Detta kan tyda på att vägledningen som
tillhandahölls i prototyp B inte varit tillräcklig för spelare som besitter en låg erfarenhet
av spel och plattformsspel.
7.3.1 Dubbelhopp
Spelare från prototyp A var snabbare med att utföra mekaniken dubbelhopp. En
bidragande faktor till skillnaden kan vara att spelare från prototyp B inte förstått hur
dubbelhopp fungerat till en början och att de då blev tvungna att testa sig fram. Flera
spelare indikerade att de skulle behövt tydligare introduktion till de olika mekanikerna.
7.3.2 Öppna dörrar
Spelare från prototyp B försökte öppna låsta dörrar färre gånger än spelare från prototyp
A. Detta trots att spelare från prototyp A fått en förklaring i klartext att det saknas
nycklar. Spelare med en hög erfarenhet av spelmekanik från prototyp B var emellertid
sämre än spelare med hög erfarenhet från prototyp A i frågan.
7.3.3 Klättra på stege
En stor faktor i skillnaden mellan hur många gånger spelarna har klättrat på stegar
mellan de olika prototyperna är bandesignen. I prototyp B är banan designad så att
spelaren måste passera två stegar medan spelare från prototyp A endast behöver passera
en. I prototyp A ges även möjligheten att gå under plattformen med stege, något som
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saknas i prototyp B. Spelare från prototypen B var något snabbare med att utföra
mekaniken att klättra på stege än spelare från prototyp A.
7.3.4 Hoppa på monster
Spelare från prototyp B var betydligt mycket snabbare än spelare från prototyp A i att
utföra mekaniken hoppa på monster. Spelare från prototyp B använde även betydligt
färre hopp på monster för att klara av spelet. Det var lika stort bortfall av spelare under
den tredje nivån där det andra monstret i spelet presenteras vilket gör det tydligt att
spelare i prototyp B presterat bättre med hoppen på monster.
7.3.5 Hoppa på Väggar
Testpersoner från prototyp B har över lag utfört hopp på väggar snabbare än spelare från
prototyp A. Detta trots att spelare från prototyp B utfört färre hopp på väggar än spelare
från den motsatta prototypen. Detta indikerar i sin tur på att spelare från prototyp B har
förstått hur hoppet på väggar fungerar snabbare. Skillnaden kan visa på att
introduktionen till hopp på väggar har varit tydligare i prototyp B jämfört med
vägledningen som presenterats i prototyp A.
7.3.6 Hoppa mellan väggar
Spelare från prototyp B var markant snabbare med att utföra hoppet mellan väggar. Det
var lika stort bortfall av spelare under den aktuella mekaniken. Spelare från prototyp B
utförde även färre hopp samt hopp på väggar under nivå tre där spelmekaniken
presenteras. Detta visar att spelare från prototyp B har presterat bättre för den aktuella
mekaniken. Det kan i sin tur tyda på att vägledningen av mekaniken varit tydligare i
prototyp B jämfört med prototyp A.
7.3.7 Hoppa på plattform
Det var få spelare som klarade av att utföra mekaniken hopp på plattformar. En faktor
till detta kan vara att mekaniken presenteras efter mekaniken hopp mellan väggar som
även den haft ett stort bortfall av spelare. Några av de spelare som fastnat på mekaniken
hopp mellan väggar har även valt att gå vidare till nästa nivå i spelet utan att spela klart
den aktuella nivån. Bortfallet av spelare har varit störst bland spelare från prototyp A.
Spelare från prototyp B var snabbare med att utföra mekaniken. Flera spelare utförde
mekaniken hopp på plattformar innan de utförde mekaniken hopp mellan plattformar.
Detta ger en indikation till att många spelare missat att det gick att hoppa upp på
plattformarna vid monstret och istället fortsatt framåt i spelet för att sedan gå tillbaka
och utföra mekaniken hopp mellan väggar.

8 Slutsats
I den här delen kommer slutsatsen att presenteras i form av besvarande av
frågeställning, undersökning av vidare forskning och diskussion om arbetet.

8.1 Besvarande av frågeställning
I den här delen kommer frågeställningen att besvaras och diskuteras.
Hur lär sig nya spelare effektivt spelmekanik i spel inom genren plattformsspel för
PC?
En viktig del för att lära spelaren olika mekaniker är att ha en genomtänkt affordance
för objekten i spelet som bygger vidare på vad spelaren redan känner till från den riktiga
världen. Samtliga spel som analyserats i rapporten använder en tydlig affordance som
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grundar sig i den riktiga världen. I resultatet från användartestet av de två prototyperna
framgår det att de mekaniker som visuellt representerats i den virtuella världen även har
varit de mekaniker som spelarna presterat bäst på. Under pilottestet av prototyperna var
prestationen bland deltagarna väldigt låg. Det kan kopplas samman med att spelet helt
eller delvis saknat en visuell representation för de olika elementen i spelet vilket
försvårade för spelarna att koppla samman affordance med de olika elementen.
I resultatet från användartestet av prototyperna framgår det att för mycket vägledning
kan få en negativ inverkan på spelarnas prestation för spelare med en hög erfarenhet av
spel och plattformsspel. Detta då spelare som fått en direkt vägledning till
spelmekaniken också upplevt det som ett störande och överflödigt moment. Resultatet
av användartestet tyder även på att spelare med en låg erfarenhet av spel och
plattformsspel behöver en tydligare vägledning till spelmekanik samt att en förklarande
text för mer avancerad spelmekanik inte är tillräcklig.
Vilken av direkt och indirekt vägledning till spelmekanik har störst inverkan på
spelarens prestation i ett tidigt skede av spelet?
Genom att analysera insamlade data från användartestet av de två prototyperna framgår
det att spelare som får en indirekt vägledning till spelmekaniken också är de som
snabbast lär sig hur spelmekaniken fungerar. En orsak till att spelare med en direkt
vägledning till spelmekaniken presterar sämre kan vara att det uppfattas som ett
störande moment då spelaren behöver rikta fokus från uppgiften i spelet för att läsa
texten. Spelare med en hög erfarenhet av spel och plattformsspel är inte alltid helt
främmande till de olika mekanikerna och har därför lättare att förstå hur de ska gå till
väga för att utföra mekanikerna. Den tydligaste skillnaden mellan de olika formerna av
vägledning visas när en mer komplex mekanik introduceras. Där var, enligt Figur 42,
spelare som fått en indirekt vägledning markant mycket snabbare med utförandet och
presterade över lag högre än spelare som fått en direkt vägledning till spelmekaniken.
Detta styrker även Andersen et. al (2012) undersökning som visar på att direkt
vägledning för mindre komplexa spelmekaniker påverkar spelarens prestation i form av
tid och progression negativt.

8.2 Framtida forskning
I den här undersökningen har enbart hur mekaniker introduceras i plattformsspel för PC
undersökts. Vidare är det rimligt att undersöka hur introduktion av mekaniker sker i
andra genrer av spel samt hur dessa introduktioner kan förbättras för att effektivisera
hur spelaren tar till sig information om de olika mekanikerna i ett tidigt skede av spelet.
Det bör även undersökas om en kombination av indirekt och direkt vägledning ger en
markant effektivare introduktion till hur spelmekanik fungerar. Detta dels för
plattformsspel, men även för andra genrer av spel.
I prototyperna i denna studien används spelmekaniker som går att återfinna i tidigare
spel som utvecklats. Något som bör utforskas vidare är vilken vägledning som är bäst
lämpad för unik spelmekanik som inte går att återfinna i tidigare spel. Det vill säga helt
unik spelmekanik som även erfarna spelare inte är bekanta med.

8.3 Funderingar
För att styrka slutsatsen att indirekt vägledning till spelmekanik i plattformsspel för PC
är det mest effektiva sättet att introducera nya spelare till spelmekanik bör en mer
omfattande undersökning med fler testpersoner utföras. Den här undersökning ger en
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indikation till att viss spelmekanik presenteras mer effektivt med en indirekt vägledning
jämfört med en direkt vägledning.
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10 Bila
10.1 Bilaga 1 - Braid styrmekanik
ID

Styrmekanik

1

Öppna dörrar

2

Hoppa

3

Klättra

4

Klättra på stängsel

5

Spola tillbaka tiden

6

Spelaren kan styra vissa kontroller i
spelet (ex. strömbrytare)

Bild
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7

Gå vidare i konversationer

8

När spelaren håller inne knappen för att
spola tillbaka tiden en längre stund
kommer symbolerna för pil upp och pil
ned fram. Om någon av dessa tangenter
trycks samtidigt som spelaren håller
inne shift-tangenten kommer
hastigheten för tillbakaspolningen av
tiden att öka eller minska.

9

Kontroller för att navigera pusselspelet.

10.2 Bilaga 2 - Braid spelmekanik
ID

Spelmekanik

Introduktion

Vägledning

1

Det går att döda
monster genom
att hoppa på
dem.

Visas med bild
första gången ett
monster dyker upp

Direkt

2

Kanoner
framkallar
objekt (monster
och moln).

En ikon på
kanonen visar vad
kanonen kommer
att framkalla.

Direkt

3

Antalet
pusselbitar som
spelaren behöver
plocka upp på en
viss bana visas i
vänstra hörnet.

När spelaren
plockar upp en
pusselbit, flyttas
den upplockade
biten upp till det
vänstra hörnet.

Indirekt

50

Bild

4

Spelaren kan
plocka upp
pusselbitar.

Pusselbitar är
markerade. Den
första pusselbiten
ligger inom
räckhåll för
spelaren.

Indirekt

5

Det går att
hoppa högre om
spelaren hoppar
på ett monster

Ett scenario där
spelaren tvingas
att utföra
mekaniken för att
komma åt en
pusselbit som är
placerad utom
räckhåll för
spelaren

Indirekt

6

Det går att
hoppa högre om
spelaren hoppar
på ett monster
och sedan landar
på ett monster
(Spelaren får
med sig farten
från det tidigare
hoppet).

Ett scenario som
presenteras direkt
efter scenario 5.
Där spelaren får
bygga vidare på
spelmekaniken
som presenteras i
spelmekanik 5 för
att komma åt en
pusselbit.

Indirekt

7

Det går att
hoppa genom
plattformar
(underifrån och
upp).

Spelaren tvingas
att hoppa genom
tre plattformar för
att ta sig vidare på
banan.

Indirekt

8

Spelaren kan dö.

När spelaren går in
i ett monster eller
om ett monster går
in i spelaren.

Indirekt

Spelaren dör även
om den ramlar ner
på taggar eller eld.
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9

Det går att spola
tillbaka tiden

Presenteras när
spelaren dör för
första gången i
form av den
tangent som
spelaren behöver
trycka på.

Direkt

10

Det går att
plocka upp
nycklar

Spelaren måste ta
upp en nyckel och
låsa upp en dörr
för att ta sig vidare
på banan.

Indirekt

11

Låsa upp dörrar
med nyckel

Presenteras i
samma scenario
som spelmekanik
10. Spelaren måste
låsa upp dörren för
att ta sig vidare.

Indirekt

12

Spelaren kan
inte ta upp
använda
nycklar.

Nycklar som är
använda blir
silverfärgade och
ger spelaren en
indikation att den
inte kan användas
igen.

Indirekt

13

Flaggor
signalerar att
nivån är slut.

I slutet av varje
bana visas en
målflagga, för att
signalera för
spelaren att den
har klarat den sista
banan för den
aktuella nivån.

Indirekt

14

Spelaren
behåller
upplockade
nycklar som är
glittriga under
tillbaka
spolning.

Presenteras i form
av ett scenario, där
spelaren måste
hoppa ner i ett hål
som det inte går att
klättra upp från,
för att hämta en
nyckel. Spelaren
måste testa
mekaniken för att
ta sig vidare på

Indirekt

52

banan.
15

Glittrande
föremål
påverkas inte av
tiden och
påverkas därför
inte när tiden
spolas fram eller
tillbaka.

Presenteras med
samma scenario
som för
spelmekanik 14.

Indirekt

16

Monster kan ta
upp nycklar.

Presenteras i
samma scenario
som i spelmekanik
14, där ett monster
går i en grop och
plockar upp
nyckeln innan
spelaren hinner
hoppa ner i hålet.

Indirekt

17

Pusselspel

Spelaren tvingas
använda de
insamlade
pusselbitarna
under en bana för
att komma åt två
nya pusselbitar.

Indirekt

10.3 Bilaga 3 - Spelunky styrmekanik
ID

Styrmekanik

1

Öppna journal

Bild

53

2

Byta sida i text

3

Hoppa och hänga i plattformar

4

Klättra på stegar

5

Hoppa långt

6

Springa snabbt

7

Använda piska

8

Plocka upp föremål

54

9

Placera bomber

10

Kasta rep

11

Handla föremål

12

Gå genom dörrar

10.4 Bilaga 4 - Spelunky spelmekanik
ID

Spelmekanik

Introduktion

Vägledning

1

Det finns ett
användargränssnitt
som presenterar
spelaren med
information om hur
många liv, hur
många bomber och
hur många rep
spelaren har att
tillgå.
användargränssnitte
t presenterar även
hur många poäng
som spelaren har
samlat på sig under
den aktuella banan.

Spelaren har ett
användargränssn
itt som visar
olika värden.
användargränsnit
tet presenteras i
scenario 2, 3, 8
och 9.

Indirekt

55

Bild

2

Spelaren kan
plocka upp guld

Spelaren tvingas
att gå på
guldtackor efter
att den har
hoppat upp på
den första
plattformen.
Guld som
spelaren plockar
upp ökar
beloppet som
spelaren har i
användargränssn
ittet.

Indirekt

3

Ta skada från
monster

När spelaren går
på ett monster så
skakar spelaren
till och ett poäng
från hjärtat i
användargränssn
ittet plockas
bort.

Indirekt

4

Hoppa på monster

När en spelare
hoppar på ett
monster så dör
monstret.

Indirekt

5

Spelaren kan
plocka upp
diamanter

När spelaren
plockar upp en
diamant så ökar
beloppet i
användargränssn
ittet.

Indirekt

6

Döda monster med
piska

Direkt efter att
spelaren har
introducerats till
styrmekaniken
för att använda
piskan tvingas
spelaren använda
den för att döda
ett monster.
Monstret är
placerat på en
plattform så att

Indirekt
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spelaren inte kan
hoppa på den
och tvingas
därför att
använda piskan
för att döda den
för att ta sig
vidare i banan.
7

Slå sönder lådor
med piska

När
styrmekaniken
för piskan
presenteras. så är
det en bild på en
trasig låda.
Spelaren får då
en indikation att
det går att slå
sönder lådor
med piskan och
blir direkt efter
presenterad för
två lådor.

Indirekt

8

Det finns rep som
spelaren kan plocka
upp

Spelaren kan
hitta rep i lådor
på spelplanen,
när spelaren
plockar upp
repet så ökar
antalet för rep i
interfacet.
Spelaren plockar
upp rep innan
den blir
introducerad till
styrmekaniken
för repen.

Indirekt

9

Det finns bomber
som spelaren kan
plocka upp

Spelaren kan
hitta bomber i
lådor på
spelplanen, när
spelaren plockar
upp en bomb så
ökar antalet för
bomber i
interfacet.
Spelaren plockar
upp bomber

Indirekt

57

innan den blir
introducerad till
styrmekaniken
för bomberna.
10

Spränga
plattformar

När spelaren blir
introducerad till
att använda
bomber, så
upptäcker
spelaren att
bomberna
spränger bort
delar av
plattformar, som
öppnar upp nya
delar av banan

Indirekt

11

Spelaren ska hitta
en flicka och en
gulddödskalle i
grottan och ska
bära dessa till
utgången

När spelaren
hittar flickan, så
kan spelaren se
ner till
plattformen
under. Där visas
en bild som
förklarar att
spelaren ska ta
henne och
gulddödskallen
till utgången.

Direkt

12

Det går att flytta på
vissa stenblock

Spelaren blir
med hjälp av
guld vägledd att
utforska ett rum
som är blockerat
av ljusa stenar.
För att komma åt
guldet så
behöver spelaren
putta bort
stenblocket.

Indirekt

58

10.5 Bilaga 5 - Fez styrmekanik
ID

Styrmekanik

1

Gå genom dörrar

2

Öppna brev från brevlåda

3

Hoppa

4

Hänga i plattformar. När
spelaren hänger i en
plattform så har den
möjlighet att klättra till
höger, vänster, kliva upp
eller hoppa ner.

Bild

59

5

Fortsätta läsa post

6

Prata med NPCs

7

Läsa skyltar

8

Klättra på stegar

60

9

Klättra på bevuxna väggar
med pil upp och navigera
med pil höger och pil
vänster.

10

Rotera spelplanen

11

Öppna kistor

12

Plocka upp bomber

13

Kasta bomber

61

14

Öppna inventariet

15

Öppna karta

16

Öppna dörrar med nyckel

10.6 Bilaga 6 - Fez spelmekanik
ID

Mekanik

Introduktion

Vägledning

1

Dörrar med lås på
är låsta och
kräver en nyckel
för att öppnas

Presenteras med text
när spelaren står
framför en dörr med
ett lås på.

Direkt

2

Öppnade dörrar
förblir öppna när
spelaren lämnar
rummet.

Visas första gången
spelaren lämnar ett
rum och kan hjälpa
spelaren att hålla koll
på vilka rum den har
varit i.

Indirekt

3

Spelaren hoppar
högre om den
håller in
hoppknappen

För att spelaren ska ta
sig vidare på banan så
måste den hålla in
hoppknappen för att
komma över stora gap
mellan plattformar.

Indirekt

4

Spelaren dör om
den hoppar från
en för hög

Första gången
spelaren ramlar ner
från en plattform.

Indirekt

62

Bild

byggnad
5

När spelaren dör,
så respawnar den
på den platsen
som spelaren
hoppade ifrån

Presenteras i samma
scenario som 4.

Indirekt

6

Spelaren ska
plocka upp kuber.

Presenteras av guiden
i form av text.

Direkt

7

Spelaren behöver
ett visst antal
kuber för att
öppna
“kubdörrarna”

Presenteras av guiden
i form av text.

Direkt

8

Uppdrag

Presenteras av guiden
i form av text.

Direkt

9

Det går att simma

Första gången som
spelaren trillar ner i
vattnet utanför banan

Indirekt

10

Det går att
spränga
stenväggar som
blockerar dörrar
med bomber.

Stenväggar som kan
sprängas är ljusare och
formar en dörr.

Indirekt

11

Det går att flytta
vissa stenar

Presenteras till viss
del av guiden i form
av ta som indikerar att
spelaren kan utföra
någonting med dem,
men låter spelaren
själv lista ut vad den
kan göra med stenarna

Direkt
Indirekt

12

Trädörrar leder
till andra banor

Dörrarna har ett annat
utseende jämfört med
de övriga dörrarna i
spelet och ger på så
vis en indikation till
spelaren att den bör
utforska dem

Indirekt

63

13

Hitta föremål

Guiden visar vilken
väg spelaren ska ta
genom att flytta sig ut
i kanterna av skärmen,
för att indikera att
spelaren bör gå åt det
hållet

Direkt

14

Guiden visar
spelaren vad som
finns på andra
sidan av dörrar

När spelaren står vid
en dörr, så visar
guiden hur banan
bakom dörren ser ut.

Direkt

15

Nycklar kan
öppna låsta
dörrar.

När spelaren hittar en
nyckel så beskriver
guiden i form av text
vad spelaren kan göra
med den.

Direkt

16

Spelaren kan
befinna sig på fel
sida vid rotation
av världen.

Spelaren visas som en
skugga vilket ger en
indikation på att
spelaren befinner sig
på andra sidan
väggen.

Indirekt

10.7 Bilaga 7 - Mark of the ninja styrmekanik
ID

Styrmekanik

Bild

1

Det går att styra spelaren genom att titta upp,
huka sig, gå till höger och vänster.

2

Spelaren presenteras med statisk information
av kontrollerna

64

3

Hoppa

4

Gå genom luckor

5

Gömma sig

6

Använda greppkrok

7

Hoppa ned från plattformar

65

8

Hoppa upp från väggar

9

Attackera

10

Plocka upp föremål

11

Rädda fångar

12

Springa snabbt

66

13

Öppna dörrar

14

Plocka upp kroppar

15

Gömma kroppar

16

Kasta pilar

67

10.8 Bilaga 8 - Mark of the ninja spelmekanik
ID

Spelmekanik

Introduktion

Vägledning

1

Spelaren är
synlig på längre
avstånd i ljus

Presenteras med text
när spelaren går
genom det första
ljuset.

Direkt

2

Gömma sig för
vakter

Gömställen på
spelplanen är
markerade. Spelaren
måste gömma sig för
att komma vidare på
banan. Spelaren blir
informerad av guiden
att den kan gömma sig.

Direkt

3

Attackera vakter

När spelaren ska
attackera en vakt så får
den en textbeskrivning
över hur den ska gå till
väga för att döda
vakten tyst. För att inte
andra vakter ska höra
den.

Direkt

4

Gömma kroppar

Spelaren får
information i form av
tal från guiden att den
kan gömma kroppar
för att undvika
patrullerande vakter
som kan reagera på
det.

Direkt

5

Pilar kan
användas för att
aktivera dörrar

Spelaren får
information i form av
text och tal från guiden
att den kan öppna
dörrar genom att kasta
pilar på sensorer.
Spelaren måste utföra
detta för att ta sig
vidare på banan.
Presenteras med en

Direkt

68

Bild

indikator
6

Pilar kan kastas
på klockor för
att göra ljud

Spelaren får
information i form av
tal från guiden att den
kan kasta pilar på
klockor för att skapa
ljud som vakterna
reagerar på. Spelaren
kan då smyga ner
bakom vakterna.
Spelaren måste utföra
detta för att ta sig
vidare på banan.
Presenteras med en
indikator

Direkt

7

Pilar kan kastas
på ljus för att ta
sönder dem

Spelaren får
information i form av
tal från guiden att det
går att förstöra ljus
genom att kasta pilar
på dem. Ljusen
presenteras med en
indikator.

Direkt

8

Greppkroken
används för att
hoppa mellan
utvalda
plattformar

Spelaren får
information i form av
tal från guiden att
spelaren kan hoppa
mellan plattformar
med hjälp av kroken.
De utvalda
plattformarna
presenteras med en
indikator.

Direkt

9

Spelaren får
poäng när den
gömmer sig för
vakter, dödar
vakter, eller
klarar vissa
moment i spelet.

Presenteras bl.a. i
samma scenarios som
2 och 3. Poängen
presenteras
tillsammans med text
som förklarar vad
spelaren har fått poäng
för

Direkt

10

Spelaren blir av
med poäng när
den blir
upptäckt eller

Presenteras i samma
scenario som C3 om
spelaren inte lyckas
smyga upp på vakten.

Direkt

69

dödad

Poängen presenteras
tillsammans med en
text som förklarar vad
spelaren har fått
avdrag för.

11

Spelaren är
jagad av vakter
under en viss
tid. Tiden
räknas ner från
det att vakterna
inte längre kan
se spelaren.

När en spelare blir
upptäckt av en vakt så
startar en timer som
räknar ner så länge
spelaren är inom
synhåll för vakterna.
Timern presenteras
med information om
vad den avser.
Musiken blir högre
och mer intensiv.

Direkt

12

Spelaren kan
klättra på väggar

Spelaren tvingas att
klättra på väggarna för
att följa efter guiden
som springer i förväg.

Indirekt

13

Spelaren ger
ifrån sig ljud när
den springer
snabbt.

Presenteras i form av
ljudvågor som pulserar
och ger spelaren en
indikation på hur stor
spridning det är på
ljudet.

Indirekt

14

Ljud drar till sig
vakterna och
spelaren kan
med hjälp av
ljudvågorna se
om ljudet
påverkar
vakterna.

Spelaren introduceras
till ljudvågor i form av
tal från guiden i
scenario 6. Där
spelaren kastar en pil
på en klocka för att
rikta vakternas
uppmärksamhet åt ett
annat håll.

Direkt

70

10.9 Bilaga 9 - Prototyp A styrmekanik
ID

Styrmekanik

1

Navigera till höger och vänster

2

Hoppa

3

Dubbelhopp

4

Öppna dörrar

Bild

71

10.10 Bilaga 10 - Prototyp A spelmekanik
ID

Spelmekanik

5

Plocka upp objekt

6

Klättra på stege

7

Hoppa på monster

8

Hoppa på väggar

9

Hoppa mellan väggar

Bild

72

10

Låsta dörrar

11

Hoppa på plattformar

10.11 Bilaga 11 - Prototyp B styrmekanik
ID

Styrmekanik

1

Navigera till höger och vänster

2

Hoppa

3

Dubbelhopp

Bild

73

4

Öppna dörrar

10.12 Bilaga 12 - Prototyp B spelmekanik
ID

Spelmekanik

5

Plocka upp objekt

6

Klättra på stege

7

Hoppa på monster

Bild

74

8

Hoppa på väggar

9

Hoppa mellan väggar

10

Låsta dörrar

11

Hoppa på plattformar

10.13 Bilaga 13 Fritext formulär Prototyp A
ID
1

2

Formulärsvar
Det enda jag kände var att vägledningarna varade för kort tid.
Eftersom man var inne i spelet så hann man inte se ibland vad
det stod.
The guidance appears too late which greatly disrupts the flow of
the game - you have to pause to read what has just popped up in
order to understand which controls to use rather than being able

75

Erfarenhet
Hög

Hög

to run steadily through a level.
3

Lägg till en pil i som pekar vart nästa närmaste nyckel är om den
är out of sight annars var detta nice!

Hög

4

As I was a little eager an speeded away a little too fast i first
passed the guidance and had to go back to read it. Maybe a short
paus in the game when the guidance appears for the first time
would be great. Didn´t catch fully how to jump between the
walls.

Låg

5

Färgsättning av figurer. Monstret var exempelvis rött, vilket
oftast associeras med något som är farligt och bör undvikas, inte
att det är ett hjälpmedel. En annan färg hade löst det problemet.
Om man inte lyckades komma upp på de två klätterväggarna
första gången fanns det ingen indikation om att "hopp"-monstret
kom tillbaka så att det gick att försöka igen. Rutorna med
hjälptext var delvis hjälpsamma, vissa dök dock upp försent med
alldeles för mycket text vilket snarare förhindrade
progressionen. De som fungerade bra hade korta budskap en bit
innan varje hinder.

Låg

6

nej

Låg

10.14 Bilaga 14 Fritext formulär Prototyp B
ID
1

Formulärsvar
När man hoppade upp mot nyckel underifrån så trycktes tjejen
ned mot marken, istället för att hoppa vidare. Samt så var
fienden inte helt klart att de var en fiende.

Erfarenhet
Hög

2

The guidances were good, however, I do not understand why
you did not continue with them to explain the double jump for
example. As I played many games, it was a habit for me, but
some people may have trouble with these interactions without
being told.

Hög

3

Eftersom designen följer riktlinjer för liknande spel hade jag nog
inte ens behövt vägledningen. Med det sagt menar jag inte att
vägledningen på något sätt är dålig, tvärtom.

Hög

4

Walljumping var lite sådär då man inte behövda hoppa fram och
tillbaka direkt. Man kunde stanna på samma vägg och trycka sig
inåt istället för att hoppa mellan två väggar, vilket förenklar den
delen av spelet markant.

Hög

5

Bra spel!

Låg

6

There was limited guidance - there was only how to run and

Låg

76

jump. Everything else was unexplained but I was able to figure it
out. The graphics (running girl) is really nice - as well as the
design of the game overall.
7

svårt att veta vad det går ut på och vilka uppgifter som ska lösas

Låg

8

tydligare instruktioner för nybörjare.

Låg

9

Bra spel men skulle önska att det fanns en ledtråd om man inte
hittar en nyckel. Framgick tydligt att det gick att dubbelhoppa
ibland men inte att man kunde hoppa på vissa väggar.

Låg

10

Jag förstod hur man skulle göra genom att det visades pilar, men
det var inte helt supertydligt då det inte var någon text eller så.
Jag fattade inte att jag skulle hoppa högre genom att hoppa på de
röda rutorna utan jag chansade bara.

Låg

11

super cute!

Låg

77

10.15 Bilaga 15 - Implementationsdiagram

78

79

I

