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Abstrakt: 

Undersökningens syfte är att besvara följande frågeställning: Hur påverkas 

inlärningsprocessen i digitala spel med hjälp av en informativ ljuddesign? 

Undersökningen analyserar anpassning av ljuddesign i digitala spel för en optimerad 

inlärning gällande den digitala miljöns reaktioner till aktörers interaktion. Arbetet undersöker 

aktörers beslut i en digital miljö och förändringarna i beslut efter en förändring i ljuddesign.  

Undersökningen resulterade i en förstärkt uppfattningsförmåga då Auditory Icons uppstod i 

en icke-representativ miljö, dessa interaktioner registrerades och återkallas i en större 

omfattning i förhållande till resterande auditiva metoder. 

Analys av Kolb’s inlärningsmönster i en digital miljö stärkt av informativ ljuddesign 

dokumenterades i följande steg: observation av interaktion, reflektion över interaktion, 

implementation av hypotes på en liknande interaktion, reflektion över skillnader och likheter 

av varierande resultat av interaktion. 

 

Nyckelorden i detta arbete är som följande: Earcons, Auditory Icons, Inlärningsmodeller, 

Inlärningsärketyper, Pleasentness och Unpleasentness och slutligen Hearing and Listening. 

 

Abstract: 

The purpose of the survey is to answer the following question: How is the learning process in 

digital games affected by an informative sound design? The survey analyzes the adaptation of 

sound design in digital games for optimized learning regarding the digital environment's 

responses to the actor's interaction. The work investigates actors' decisions in a digital 

environment and the changes in decision after a change in sound design. 

The study resulted in a reinforced perception when auditory icons occurred in a non-

representative environment, these interactions were recorded and recalled to a greater extent 

in relation to remaining auditory methods. Analysis of Kolb's learning patterns in a digital 

environment enhanced by informative sound design was documented in the following steps: 

observation of interaction, reflection on interaction, implementation of hypothesis on a 

similar interaction, reflection on differences and similarities of varying results of interaction. 

 

The keywords in this work are as follows: Earcons, Auditory Icons, Learning Models, 

Learning Types, Pleasentness and Unpleasentness and finally Hearing and Listening. 
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1. Samskrivande 

I detta kapitel, beskrivs det om hur arbetet med texten fördelades mellan oss. 

Adam skrev till en början upp mallen för hela arbetet, med alla punkter som skulle inkluderas 

i arbete. Sedan skrev Adam upp omkring ämnena runt ljuddesign, Auditory Icon, Earcon, 

Inlärningsärketyper och Hearing and Listening. Oskar skrev om Pleasentness och 

Unpleasentness, Scale of Sound, Inlärningsmodellerna. Sedan har vi gått tillsammans igenom 

hela texten för att skriva den tillsammans, vilket är delarna Abstrakt, Bakgrund, 

Frågeställning, syfte, delar i Tidigare forskning och Metoder. 

Vi skrev dokumentationen tillsammans utifrån det material som vi hade dokumenterat.  

Adam Skrev Ordlistan och vi båda skrev referenslistan. Slutligen har vi båda gått igenom för 

att åtgärda stavfel, rätta och se till att texten är ren. 

 

2. Bakgrund 

I följande kapitel, presenterar vi vår bakgrund till arbetet och varför vi ville forska inom vårt 

valda ämne. 

Allt fler moderna spel försöker skapa en mer trovärdig och realistisk upplevelse med hjälp av 

en detaljerad grafik, dynamiska händelser och en stor variation av möjligheter för spelaren att 

interagera med omvärlden, allt för att öka känslan av inlevelse. Ett exempel på detta är 

MMORPG spelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004), där Blizzard skapar och 

målar upp en levande och interaktiv miljö. Detta uppnås genom att skapa en symfoni av olika 

ljud och läten från löv i träd som prasslar, vinden som blåser, allt djurlivs läten.  
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Slutligen musik som spelas i bakgrunden på den platsen man befinner sig i, som hänger 

samman med miljön och bidrar till att skapa en önskad känsla. 

Ljuddesign har i samband med digital grafik möjligheten att öka spelarens inlevelse i spel. Ett 

ytterligare användningsområde för ljuddesign är som indikation för förändringar i variabler 

relevanta för spelaren. Ljuddesign har möjligheten att ersätta grafiska indikationer med 

auditiva indikationer, för att bidra till en mindre ansträngd grafisk design. Ett ytterligare 

alternativ är ett samarbete mellan grafiska och auditiva indikationer är då en auditiv 

indikation aktiveras följd av en grafisk presentation av en variabel som upplyser spelaren om 

att viktig information är på ingång och på följd av det, en exakt visuell grafisk presentation av 

informationen, vars grafik efter några sekunder försvinner, tills dess informationen blir 

relevant igen.  

Ljuddesign i spel kan bidra till realism och en ökad informativ upplevelse för spelaren. Ett 

exempel på samspel mellan realistisk och informativ ljuddesign förekommer i  

Vermintide (Fatshark Studios, 2015). Vid spelarens upptäckt, inleds vågor av fiender vilket 

indikeras av ett vrålande krigshorn. Krigshornet är en realistisk komponent i Vermintides 

fantasy-genre. Krigshornets ljud indikerar på en utmaning och inledning till strid, då horn 

traditionellt används för att upplysa omgivningen. Ett sämre alternativ för informativ 

ljuddesign i Vermentides miljö är användningen av en trumma, för att indikera spelarens 

upptäckelse. Trummor är tillgängliga i en krigskamp, men ljudet som uppstår av en trumma 

indikerar på rytm och ingiver motivation, i jämförelse med ett horn.  

 

Genom detta, har jag i åtanke är Ng och Nesbitts (Ng, P och Nesbitt, K, 2013) termer som 

beskrivs i deras text (2013): Auditory Icons och Earcons. 

Auditory Icons och Earcons, som Ng och Nesbitt beskriver (2013), är två olika typer av 

ljudsignaler, som är skapade för att fånga uppmärksamhet inför olika event eller informera 

spelaren om händelser efter en interaktion. Auditory Icons är ljudsignaler i form av läten som 

kan kopplas till ljud som kan höras i verkligheten och i vardagen, till exempel fåglar som 

kvittrar eller stål som slår emot stål. 

 Earcons är korta, rytmiska musikaliska stycken som signalerar, ett bra exempel på en Earcon 

är till exempel “Ping” ljudet som man kan höra i spel som League of Legends (Riot Games, 

2009). Ett ping ljud är ett kort, enkelt klang ljud, i en ljus tonart, vars syfte är att markera ett 

område farligt, att en fiende kan vara i närheten, ett intresse i området eller som ett förslag för 

att gruppera inför en attack.  
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Ljudets syfte är att fånga spelarens uppmärksamhet för att titta på kartan, se vart markeringen 

är, vilket snabbt och enkelt tillför informationen till spelaren om vad det är för läge just nu i 

det området, eller om det är dags att gruppera sig. 

Genom att använda dessa olika ljudsignaler i spel, har man kunnat utveckla olika system för 

att kunna effektivisera olika elementen på spelets display, ett konkret exempel på detta 

uppstår i Real Time Strategy spel, man är ute och vandrar med sina trupper, plötsligt kan man 

höra dånandet av ett alarm horn som tjuter, detta ljud berättar nu för spelaren att “Dina 

byggnader är under attack!” eller “Din bas är under attack!”. 

Undersökningen täcker hur inlärning kan påverkas och förbättras i spel. En informativ 

ljuddesign som kan berätta för spelaren när man gör rätt och fel, och lär spelaren hantera ett 

liknande problem i framtiden. 

 Vilket resulterar i ett avlägsnande av informativa voice lines som “Detta händer just nu” eller 

“Det här ska du göra för att komma vidare”. Ett exempel på spel som gått efter denna 

ljuddesign kan till exempel vara RPG spelet Dragon Age (Bioware, 2009-2014), som är ett 

spel som drivs av en majoritet av olika diskussioner och samtal mellan karaktärer som man 

stöter på eller som man har i sitt sällskap, samtal som kan innehålla många viktiga delar om 

vad som är självaste uppdraget, varför man gör det och så vidare. 

Det vi ville göra med vårt arbeta var att undersöka om ljuddesignens roll inom spel, med 

inlärning i fokus. Detta undersökte vi genom att använda oss av begreppen Auditory Icons 

och Earcons. 

 

3. Frågeställning 

En bred frågeställning riskerar en vag slutsats och därmed ett resultat som inte går att 

reproducera. Med undersökningens fokus på auditiv design med ett inlärningssyfte i centrum 

reduceras denna risk, frågeställning lyder: Hur påverkas inlärningsprocessen i digitala spel 

med hjälp av Earcons och Auditory Icons? 

 

4. Syfte 

Undersökningens syfte är en granskning över hur auditiv design med Auditory Icons och 

Earcons i fokus, påverkar inlärningsprocessen i digitala spel. Samt hur informativ ljuddesign 

kan anpassas för en effektivare inlärningsprocess. 

Undersökningen uppnår en uppfattning över auditiv ljuddesign inverkan på Kolbs 

inlärningsprocess genom aktörers variation av val i en digital miljö som utmanar traditionell 

informativ ljuddesign.  
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Forskning som undersöker människans reaktion på Auditory Icons är redan etablerad, där 

resultatet föreslår en koppling mellan utmanande ljud och återkallelse. Personer med en 

negativ relation till hundar reagerar starkt på ett hundskall i förhållande till hundägare. Hur 

människor reagerar på ljud i en digital miljö har inte undersökts i samma utsträckning. 

Interaktioner i en digital miljö värderar och har möjlighet att utveckla aspekter av miljön som 

inte kan förändras i en analog miljö. Hur kan vi förändra dessa variabler med en uppdaterad 

ljuddesign i strävan efter en effektivare inlärningsmiljö? 

Vi vet redan att ljud inom spel skapas för ett syfte, exempel på digitalt anpassad ljuddesign 

förekommer i Warcraft III (Blizzard Entertainment, 2002).  

Spelet kräver kontroller över variabler som inte representeras på skärmen, signaler och röster 

används för att informera spelaren om förändringar i spelet. Ljud informerar om vad som 

pågår hemma vid sin bas, om enheter är redo eller om en uppgradering är klar.  

 

Undersökningen beskriver hur individer hör dessa ljud, hur individer tolkar dem, bearbetar 

dem och sedan hur individer lär sig komma ihåg ljuden, vilket slutligen kommer till hur 

individer får inlärning genom att känna igen ljuden. I gestaltningen visas och prövas i två 

scenarion där man har enbart ljud att gå efter för att kunna lista ut hur man dödar de monster 

som man stöter på, slutligen i det sista scenariot hör man en röst som berättar vad man ska 

göra i detta pussel, vilket fungerade som en generell mittpunkt för testerna. 

 

5. Tidigare och aktuell forskning 

Som en inledning till den relevanta forskning vars procedurer och resultat som 

undersökningen tillämpar, beskrivs de tre första pelarna i denna undersökning: Auditory 

Icons, Earcons och Inlärningsprocesser. För att kunna skapa en inledning in till vad 

Auditory Icons och Earcons är, mer ingående, har vi Ng och Nesbitts text (2013), dessutom 

Alves och Roques text (Alves,V och Roque, L, 2010).  

 

5.1. Auditory Icons 

Definitionen av Auditory Icons, enligt Ng och Nesbitt (2013), beskrivs som följande: 

“The term, "auditory icon" was first coined by Gaver while exploring the capabilities of using 

sound as a means of extending the visual desktop metaphor to the auditory dimension. He 

defines it as a representation based on the naturally occurring sounds we encounter in 

everyday life. An auditory icon is a pattern based on an instance of a real world sound, which 

is intended to provide information about an object, function or event.” (2013). 
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Auditory Icon är ljud, som informativt beskriver en situation, det kan beskriva materialet på 

objektet du precis slog till med ditt vapen som ett kort exempel. Man kan dessutom använda 

Auditory Icon som en signal för en kommande händelse, men främst fånga ens 

uppmärksamhet. När man använder Auditory Icons som en signal, är det för att kunna skapa 

en kort och konkret koppling mellan situationen och informationen som ska till lyssnaren.  

Ett exempel på detta, visar Baharin och Mühlberger (Baharin, H och Mühlberger, R. 2010): 

“According to Gaver, auditory icons map the everyday sounds to the actions or processes 

done on the computer, for example scrapping sound is used to represent dragging a file to the 

trash.” (2010). 

Meningen med denna qoute, är för att kunna visa och berätta mer om hur man kan använda 

Auditory Icons som en signal. Som Baharin och Mühlberger nämner i sitt exempel: när man 

drar en fil till soptunnan på datorn, hör man ljudsignalen av att något slängs ned i 

papperskorgen, signalen tillför informationen av att “filen har nu blivit slängd”,  

genom att spela upp ett ljud som kan kopplas till det vardagliga, det vill säga att man slänger 

något i soptunnan.  

 

Man kan dessutom använda Auditory Icons för att kunna leverera mer komplexa versioner av 

information. Ett konkret exempel på hur man kan göra det, beskrivs av Baharin och 

Mühlbergers (2010): 

”Auditory icons have also been used as ambient sound in physical environment in the Weakly 

Intrusive Ambient Soundscape (WISP). It projects sound cues into the environment to give 

people the “intuition” about information rather than interrupt people with sound notification, 

for example the sound of birds is used to denote how many coworker has arrived in the 

building, the more people, more birdsong could be heard.” (2010). 

I detta exempel beskrivs hur Auditory Icons används för att tillföra en mer informativ 

beskrivning i en form av ljudatmosfär, när det är många arbetare närvarande i byggnaden hör 

man fler och fler fåglar som kvittrar. När det blir mindre arbetare i byggnaden, går antalet 

fågelkvitter nedåt. Genom denna metod har man tillfört informationen till alla i byggnaden 

om hur många det är som befinner sig just nu i byggnaden, utan att behöva avbryta dem med 

störiga direkta signaler, till exempel en SMS signal eller liknande. 
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5.2. Earcons 

Det andra begreppet som vi kommer att använda i vår undersökning, är Earcons, som Ng och 

Nesbitt beskriver (2013): 

“While auditory icons are naturally occurring, earcons are abstract, synthetic tones that can 

be used in structured combinations to create auditory messages. Earcons are created  from  

building blocks called motives, short rhythmic sequences that can be combined in different 

ways.” (2013).  

Earcons är ljudsignaler som låter musikaliskt, rytmiskt och är inte bundna till att kopplas till 

något specifikt, som Auditory Icons gör. Olika typer av Earcons kan vara till exempel en kort 

melodi spelat på ett piano, en rytm som spelas på trummor eller använda sig av digitala medel 

i ett ljudprogram för att skapa och sätta samman melodier med hjälp av olika digitaliserade 

signaler.  

 

5.3. Inlärningsmodeller 

Utifrån ljuddesignes basbegrepp, kan vi dyka in i Kolbs inlärningsmodeller (Kolb, D.A, 

1984) som finns i hans text (1984). 

David Kolb var en amerikansk utbildnings teoretiker. Som skapade och studerade olika 

modeller för att kunna kartlägga inlärningsprocessen. Anledningen till att vi valde just Kolbs 

text “Experential Learning: experience as the source of learning and development” (1984), är 

för att han visar och diskuterar kring de olika inlärningsmodellerna som nämns i hans text.  

Den mest intressanta modellen som visas, är “The Lewinian Model” (1984), som är konkret 

uppbyggd och innehållsrik: 

.  

                              (Figur.1, “The Lewinian Model” (1984), se Ref) 

I “concrete experience” (se figur 1), är målet att applicera tidigare erfarenheter i en ny 

främmande situation. I “reflective observation” (se figur 1), observerar man sina försök,  
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där man applicerade sina tidigare erfarenheter och reflekterar över resultaten, om det antingen 

lyckades eller om det inte gick vidare.I “abstract conceptualisation” (se figur 1) försöker man 

komma fram till en slutsats, en hypotes till hur man ska ta sig an situationen, genom skapande 

av erfarenhet från det tidigare steget. Slutligen kommer man till “active experimentation” (se 

figur 1) där man sätter sina nya hypoteser och sin nya inlärning inför test, för att se om det 

kan appliceras på den nya främmande situationen. Inom inlärningsmodellerna finns det även 

olika inlärningsärketyper (2017), exempel på detta är som följande: Diverging (Feeling and 

Watching), Assimilating (Watching and Thinking), Converging (Doing and Thinking) och 

slutligen Accommodating (Doing and Feeling). 

 

“Diverging” är ärketypen som vill analysera situationen från olika perspektiv, de föredrar att 

observera situation och dess händelser som ett sätt att kunna samla in information och sedan 

skapa egna hypoteser om hur man ska gå tillväga med den situation de befinner sig i. 

 “Assimilating” är den ärketypen som vill hantera situationen med logik, de vill helst att man 

får klara och tydliga instruktioner för hur man ska hantera det interaktionen.  

Deras styrkor kännetecknas av en förmåga att ha en bred överblick för att samla in 

informationen och sedan skapar en hypotes som är organiserad, samt logisk i sitt format. 

“Converging” är den ärketyp som går efter sin egna tidigare erfarenheter och utifrån vad de 

har för inlärning från tidigare, för att kunna lösa problem inom situationer och i hur dem 

hanterar situationer. 

“Accommodating” kan anses vara den ärketypen som är mest äventyrlig i sitt sätt för att lära 

sig och hantera situationer, dem lär sig bäst genom att intergrera, testa och experimentera, 

använder oftast andra personers analyser för att gå vidare med sina egna tester för situationen. 

 

5.4. Hearing och Listening 

När vi hör och registrerar ljud i både analoga och digitala miljöer, som spel eller film, har vi 

två olika lägen för hur vi lyssnar: Information Gathering och Un-intentional Hearing 

(Schaffer, P 1966). 

Vi försöker konstant samla in information som i tidigare situationer visat sig vara 

användbara. Information i ljud som tidigare inte visats sig vara relevanta, rensas bort 

selektivt. Exempel på detta kan vara när man är ute och går, för att sedan gå över gatan, då 

man står vid ett övergångsställe. Man kan höra ljuden från bilar som brummar och tutar, folk 

som går förbi och pratar osv. Men när vi väl står där väntar vi på att den gröna gubben ska 

dyka upp och höra ljudet för när man kan gå över. 



 
 

10 
 

Under den stunden spetsar vi öronen och sorterar bort allt onödigt ljud omkring oss för att 

kunna fokusera oss på att höra övergångs-ljudet. 

 

Samma läge framkommer när man spelar spel: Om man spelar ett spel, är det troligt att man 

stöter på fiender ofta. Till slut kommer man till punkten när ens hälsa är så pass lågt att det 

börjar bli farligt, när det inträffar kan man höra ljudet av hjärtslag som dunkar högre och 

högre, och oftast i högre takt. Detta ljud är något som är till för att fånga spelarens 

uppmärksamhet, även ett ljud som man aktivt lyssnar efter när man är i strider, för att kunna 

veta när man ska börja retirera eller om man kan fortsätta gå på. 

 

För att gå in mer på just dessa begrepp av Information-Gathering och Un-Intentional Hearing 

inom just spel, har Kristine Jørgensen en text (Jørgensen, K, 2007) där hon utgår ifrån 

Schaffers text (1966) för att kunna applicera det på enbart spel och spel miljöer. Sättet som 

Jørgensen ställer upp det i hennes text (2007), byter hon ut orden Information Gathering och 

Un-Intentional Hearing till Listening och Hearing.  

 

Dessutom utgår hon från Chions text (Chion, M, 1994), samt Smalleys text (Smalley, D 

1996), för att kunna diskutera och jämföra olika “Listening-modes” mellan dessa texter. 

Chion, Smalley och Schaffer delar samma uppfattning gällande Listening och Hearing, men 

använder andra ord och tolkar dem på smått olika sätt, men det som står ut och är intressant, 

är följande som Chion skrev (1994) : 

“ When we ask someone to speak about what they have heard, their answers are striking for 

the heterogeneity of levels of hearing to which they refer. This is because there are at least 

three modes of listening, each of which addresses different objects. We shall call them causal 

listening, semantic listening, and reduced listening.” 

I denna mening, beskrivs tre olika listening-modes. Casual listening beskriver läget när vi 

inte aktivt lyssnar efter ett ljud, men vi hör fortfarande ljuden och lägger märke till dem, 

semantic listening är när man aktivt lyssnar efter de ljud som vi vill höra, till exempel om 

man står vid ett övergångsställe, lyssnar vi aktivt och spetsar öronen för signalen att det är 

säker att kunna gå över gatan.  

Slutligen har vi reduced listening som beskriver att vi selektivt sorterar bort de ljud vi hör, 

som vi anser inte är relevanta som individer, till exempel om arbetar på datorn, datorn avgör 

sig ljudet av alla datorkomponenter som arbetar, men vi sorterar bort det ljudet ifrån vårt 

aktiva lyssnande eftersom att det är inte relevant för oss att lyssna aktivt på. 
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5.5. Emotional reactions to sounds without meaning 

Människan har en varierad emotionell uppfattning över ljud, baserat på personliga 

interaktioner. Därför krävs en fördjupning över hur olika ljud och hur olika spektrum av 

dessa ljud påverkar det mänskliga humöret och den emotionella responsen. Wundt (Wundt, 

W, 1902) menar att det finns en variation av spektrum som i förhållande till varandra 

påverkar människans uppfattar av ljud. Dessa spektrumet är enligt Wundt 

 Pleasentness ←→ Un-Pleasentness (Lust, Unlust) i förhållande till (strain, relaxation) och 

(excitment, calmness).  

 

Bradley och Lang (Bradley, M och Lang, P, 2000) utvecklade denna uppfattning till följande 

spektrum. pleasentness ←→ un-pleasentness och en skala av activation(avoidance)  

Bradley och Lang utvecklade analysen av den emotionell respons till ett ljud som kan variera 

från person till person beroende på personliga förknippningar med ljudet. En hunduppfödare 

kommer inte reagera lika negativt på en hund som skäller, i jämförelse med en person som 

har en fobi för hundar. Dessa förknippningar är djupt baserade på personliga upplevelser. 

 

Bradley och Langs undersökning Affective Reactions to Acoustic Stimuli (2000) spelade upp 

60 Auditory Icons för 116 personer i en lokal. Där spelades olika ljud på olika nivåer av 

(Lust, Unlust) i förhållande till aktivering (avoidance) upp. Det första experimentet 

dokumenterade hur väl personer kom ihåg Auditory Icons. Majoriteten av lyssnarna kom ihåg 

ljud med hög aktivering i jämförelse med låg aktivering, av hög aktivering i förhållande till 

Pleasent ← → Un-Pleasent var Un-Pleasent ljud mest återkallade.  

 

Anledningen till att hunduppfödaren inte reagerar lika negativt på ett skall är för att personen 

är van vid skallet. Men vad innebär det att vara van vid någonting? Är det att utstå en 

situation tills situationen är över. Inte för någon som jobbar med hundar, hunduppfödaren vet 

att situationen kommer uppstå i framtiden. Detta innebär att hunduppfödaren förbereder sig 

på situationen att höra ett hundskall, vilket är en indikation på att hunden vill eller kommer 

agera, vilket hunduppfödaren måste hantera.  

Med en uppfattning över hur hunden kommer reagera och hur hunduppfödaren borde hantera 

den reaktionen kommer inte uppfödaren reagera lika negativt i jämförelse med en person som 

inte vet hur man hanterar hundar. Med detta etablerat kan vi utgå från att negativa reaktioner 

på ljud kan b.la. beror på en oförmåga att hantera en situation eller en oförmåga att identifiera 

situationen som ljudet relaterar till.  
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Det finns en möjlighet att det är en biologisk överlevnadsinstinkt utvecklad av människan i 

hopp om att lära sig mer om situationen eller helt avstå en risk att någonting farligt befinner 

sig i den okända situationen. Med andra ord, det är mer logiskt för hjärnan att minnas en 

farlig situation, så den kan evalueras och överkommas. 

 

Utifrån denna forskning kan vi utgå ifrån att den starkaste auditiva bearbetningen i en 

interaktiv digital miljö är i form av ett negativt aktivt ljud som vi kan influera med hjälp av 

Auditory Icons och Earcons. Tidigare forskning visar att negativt aktiva ljud har en stor 

påverkan när det kommer till återkallelse genom minne, vilket kan bidra till inlärningen när 

det kommer till att dra information ifrån tidigare erfarenheter. 

 

6. Metoder 

I detta kapitel, presenterar vi vilka metoder vi har använt för detta arbete, anledningen till 

varför vi valde dem, samt hur de har påverkat vårt arbete. 

 

Den bästa metod att undersöka hypoteserna är i en digital miljö där spelaren kan utmanas 

med en variation av pussel som kan lösas genom att undersöka den grafiska och auditiva 

responsen efter en interaktion. En analys över hur alla spelare löste pussel. Vi kommer 

dessutom föra en kvalitativ intervju för att vidare undersöka den medvetna tankeprocessen 

hos spelaren.  

 

6.1. Kvalitativ Intervju 

Målet med undersökningen uppnås med hjälp av en grundlig förståelse över den medvetna 

och/eller omedvetna metod deltagaren använde för att lösa pusslet. Intervjun efter pusslet 

kommer validera eller motsäga undersökningens hypoteser beroende på vad deltagaren kan 

återkalla. En kvalitativ intervju (Kvale,S, 2014). ger möjlighet för en dialog som kan utforska 

deltagarens tankar kring val och uppfattningar.  

 

En kvalitativ intervju ger möjligheten för deltagaren att besvara omfattande frågor, till 

exempel: “Hur observerade du scenariot, genom det visuella eller auditiva? Använde du en 

kombination av båda, i så fall hur såg den kombinationen ut och hur använde du den 

kombinationen för att lösa pusslet?” 
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Liknande kvalitativa frågor används i intervjun. En nackdel med kvalitativa intervjuer är den 

tiden som förbrukas under intervjun och den ofta komplicerade analys som krävs av 

deltagarens svar i efterhand.  

 

6.2. Kolbs Inlärningsprocess 

I utvecklingen av den digitala miljön undersöks hur anpassad ljuddesign påverkar de separata 

stegen i Kolbs inlärningsprocess (1984). Miljön är utformad för att medvetet anpassa 

ljuddesign för att komplicera eller förenkla stegen i Kolbs inlärningsprocess i syftet att 

analysera hur förändringarna påverkar inlärningen. Ett exempel är anpassning av ljuddesign 

för “Reflecting Observation”.  

 

Reflecting Observation är steget i inlärningsprocess då deltagaren uppfattar hur dom fysiska 

och sociologiska komponenterna förändras i en interaktion, ur ett visuellt och auditivt 

perspektiv. Ingen tanke är lagd på varför interaktionerna sker, steget är till för att registrera en 

utgångspunkt och ett resultat. Reflektion över varför interaktionen led till just det resultatet 

sker i ett senare steg av inlärningsprocessen. Om vi väljer att förändra förväntade resultat på 

vanliga integrationer i observation-fasen i vår digitala miljö och jämföra deltagarnas resultat 

finns möjligheten att upptäcka och möjligtvis förändra deltagarnas respons på normala 

interaktioner.  

Till exempel; I en digital miljö finns en spak i mitten av ett rum. Det finns en stängd dörr i 

toppen av rummet. För att dörren skall öppnas krävs att deltagaren inte rör spaken, men 

väntar 15 sekunder. Risken att deltagaren aktiverar spaken och därmed förlorar är stor.  

När deltagaren befinner sig i observations-steget ser han en spak, ett objekt som aktiverar 

andra objekt, och en stängd dörr, ett objekt som vanligtvis öppnar efter någonting aktiveras. I 

nästa steg, “Abstract Conceptualisation” drar deltagaren slutsatsen “För dörren att öppnas 

krävs det av mig att jag drar i spaken”.  

 

Deltagaren kommer misslyckat med puzzlet och känna sig lurad, men finns det något sätt vi 

med hjälp av ljuddesign kan påverka deltagaren i något av inlärningsprocess-stegen som vi 

kan använda för att motivera deltagaren att inte dra i spaken och vilken metod är mest 

effektiv? 
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6.3. Scale of Sound 

För att mäta hur variation i ljud kommer påverka deltagaren använder vi oss av skalan som 

Lang och Bradley (2000) introducerade: Pleasentness - Unpleasentness (aktivation). 

Dessa skalor kan endast appliceras på Auditory Icons då människan inte har någon förutsatt 

medveten åsikt över Earcons, till skillnad från Auditory Icons. Om vi kan motivera 

deltagarna att avstå eller utföra specifika val i den digitala miljön beroende på de ljud som 

spelas upp kan vi förhoppningsvis hitta en skala som i rätt situation och i rätt interaktion.  

Lang och Bradley kom fram till att personer minns hög aktivation, i förhållande med 

Unpleasent, oftare än hög aktivation i förhållande med pleasent. Vi undersöker graden av 

funktionalitet i olika steg av Kolbs inlärningsprocess utifrån skalor av variation i Auditory 

Icons och Earcons. 

 

6.4. Mindmaps 

Vi valde att använda oss av metoden Mindmaps (Nesbit, J,C och Adesope, O, O, 2006) i det 

tidiga stadiet av vårt arbete, för att kunna få fram mer visuellt framför oss om vad som är 

beroende av vad, när det kommer till de begrepp som vi har använt oss av och valt. Ett 

exempel på detta är att ens kunskap, är beroende av ens egen inlärning, eftersom inlärningen 

formar vad vi har för kunskap. Sedan hur vår kunskap påverkar hur vi agerar i olika 

situationer som vi befinner oss i, dessutom påverkar vad vi gör för val. Sedan påverkas 

individens agerande när man hör ljud, som sätter igång de andra tidigare nämnda 

delarna.Detta var till en stor hjälp inför hur vi skulle skapa och strukturera upp hur våra 

scenarion skulle byggas upp, hur testen skulle utföras men dessutom vad vi vill påverka i 

inlärningsprocessen inom testerna. Till exempel om man skulle strypa en av delarna i den 

cykeln som vi tog fram i vår Mindmap, skulle det påverka aktörens agerande avsevärt. Det vi 

menar är om man skulle sätta stress på aktören under ett test genom att inkludera ett monster 

som jagar en, skulle det påverka aktörens val och agerande, samt påverka inlärningen 

eftersom att de befinner sig i en situation där de måste lösa pusslet snabbt och lära sig snabbt. 

 

6.5. Sprintar 

Under vårt arbete med gestaltningen, har vi arbetat efter att använda oss av Sprintar 

(Schwaber, K och Sutherland, J, 2017), där vi bestämmer om vad som ska göras under den 

kommande veckan, arbeta efter det som vi hade på vår egen lista, för att sedan på slutet av 

veckan gå igenom för att se vad som har gjorts, vad som är klart för gestaltningen. Sedan 

återigen upprepa denna metod inför nästa vecka. 
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Anledningen till att vi valde att arbete med sprintar var för att vi ville stapla upp allting som 

behövdes till gestaltningen, se till att allting läggs upp organiserat och att vi en bra översikt 

över vårt arbete, samt kunna hålla oss till våra deadlines när det kommer till att skapa 

gestaltningen. Dessutom underlättade sprintar för oss, genom att vi kan i början av vecka 

kunna gå igenom att det vi arbetar mot, går efter det som är relevant för vår undersökning 

dessutom följer vår frågeställning, för att kunna hålla oss inom ramarna. 

 

Som en kort sammanfattning av metoder, har Kvalitativ Intervju, Kolbs Inlärningsprocess 

samt Sprintar varit dem metoder som vi har använt oss av mest och har haft en stor del i vårt 

arbete samt hur vi samlade data. Slutligen Scale of Sound för att kunna göra en mätning av 

datan, sen Mindmaps för att få fram idéer till de scenarion som vi gjorde och hur vi skulle gå 

tillväga. 

 

7. Designprocess 

I detta kapitel, visar vi vårt arbete organiserat i mindre delar, samt hur vi gick tillväga med 

att kunna genomföra undersökningen för att besvara vår frågeställning, slutligen om hur vi 

samlade data. 

 

7.1. Inledning 

Designprocessen inledde med en reflektion över relevant forskning kopplad till variationer av 

ljuddesign och inlärning. Diskussion kring spels introduktion till regler och interaktioner, och 

hur spelare lär sig förväntade resultat av interaktioner. 

I början av processen, funderade vi omkring runt vad som skulle kunna vara en relevant och 

intressant forskning att ta sig an. Vi kom in snabbt på samtal angående om inlärning i spel, 

hur vi lär oss att spela spelen, hur andra spel i dagens läge har skapat sin design för att kunna 

ge spelaren informationen till hur man spelar och slutligen ljuddesign i spel.  

När vi väl började kolla runt på texter och artiklar, fanns det tidigare forskning på hur vi som 

människor bearbetar ljud, hur vi lär oss, hur vi lyssnar och hör och så vidare. Men det som 

märktes var att det var tunt på var spel som har använt sig av en informativ ljuddesign för att 

kunna skapa en inlärning i hur man spelar spel, samt tidigare forskning på hur andra 

forskningar har tagit sig till för att skapa ett spel som har stor vikt på just ljuddesign. 
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När vi visste vad vi ville undersöka, började vi direkt med att börja samla in olika texter och 

källor som var relevanta till vår undersökning, samt hitta olika texter som har möjlighet att 

skapa länkar med alla de delar som vi har använt i vår undersökning, det vill säga länkar 

mellan ljuddesign, inlärning, hur man lyssnar och hör, hur man bearbetar och tolkar ljud och 

så vidare.  

 

7.2. Tillämpning av tidigare forskning 

Bland dem första texterna, som Ng och Nesbitt (2013), Alves och Rouqe (2010) och slutligen 

Kolbs text (1984) för att kunna få grundpelare som blev en bas för vårt arbete. I dessa texter 

fick vi in grundbegreppen som Auditory Icon och Earcon, samt inlärningsmodeller och 

inlärnings-ärketyper. Denna metod formade hur vi valde att gå till väga med gestaltningen, 

vilket var att skapa scenarion som kan testas och formas efter de olika inlärningsmodellerna 

som presenterades i Kolbs text (1984), sedan kunna sätta in det i en kontrollerad digital miljö.  

Den miljön skulle sedan programmeras för att gå enligt ett förbestämt mönster, till exempel 

första scenariot där två monster demonstrerar visuellt vilken sida man ska slå på för att döda 

monstret, samt klart och tydligt spela upp ljud effekterna medan den visuella demonstrationen 

visas. När vi väl hade de grundande pelarna med begreppen, samlade vi in texter som har 

gjort liknande tidigare liknande forskning med ljud och signaler, ett exempel på detta är en 

forskning som utfördes på Volvo (2009), i denna forsknings undersökning, utgick testerna på 

att använda sig av Auditory Icons och Earcons som varningssignaler för lastbilar.  

Anledningen till den undersökningen var att skapa ljud som kunde med precision kunde 

tillföra information till förarna om att det är en varningssignal, var varning gäller och sedan 

hur allvarlig varning är. Deras motivation var att signaler oftast kan uppfattas som irriterande, 

oklar information eller till och med fel handling till situationen.  

Hela texten berättar om deras tester när de lät förarna få köra en digital simulation med en 

fysisk förarhytt, samt en projektor som visa scenariot, de gjorde mätningar på alla reaktioner, 

handlingar, reaktionstid och sedan intervjuer efteråt angående om ljuden berättade tydligt om 

situationen, om det orsakade stress och så vidare. Denna text blev en inspiration till hur vi 

skulle utföra våra tester, samt att vi ville hålla en kvalitativ intervju efter varje test för att 

ställa frågor, som sedan dokumenterades för att kunna se om ett mönster uppstår, men 

dessutom kunna besvara våra hypoteser. 
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7.3. Mindmaps 

När vi väl hade allt det material som vi behövde för att kunna forma en gestaltning, bestämde 

vi oss för att skapa en Mindmap med alla delar som man generellt brukar höra i spel, till 

exempel indikationer på att karaktären har låg hälsa, om man börjar få slut på tid, 

indikationer på när fiender tar skada eller kritisk skada. Sen började vi gå in mer på hur andra 

spel har gjort för att skapa en informativ ljuddesign, till exempel i strategispel, där man måste 

ha en bra uppsikt över hela kartan för att kunna avgöra vad som händer i spelet just nu.  

För att kunna underlätta för spelaren, har man skapat en informativ ljuddesign genom att 

skapa olika signaler som till exempel trummor som trummar i en melodi, som kan vara en 

indikation för att ens trupper är redo, det kan vara en Voice Line röst som säger rakt ut “Your 

base is under attack!” eller att man kan höra klingandet av svärd och stål som slår samman 

för att indikera att ens trupper har gått in i en strid. 

 

Dessutom innehöll mind-mappen de termer som vi har samlat ifrån texter, som Auditory 

Icons, Earcon, Hearing and Listening, inlärnings begrepp som observation, analyze, 

hypothesis och new approach with newly formed hypothesis.  

 

7.4. Planering av scenarion 

Med alla dessa delar försökte vi skapa länkar mellan dem för att kunna få en bättre bild 

framför sig om vad som kan länkas samman, men också varför dem hänger ihop, samt varför 

dem är beroende av varandra.  Ett exempel på detta kan vara att Auditory Icons är beroende 

på att ljudet kan skapa en lätt koppling mellan situationen och informationen som ska till 

spelaren, till exempel som tidigare nämnt med trupperna i strategi spelet som kommer in i en 

strid, att man hör ett ljud som låter som svärd och stål som slår samman.  

Utifrån det material vi hade samlat, våra diskussioner och våra Mindmaps, var vi redo att 

kunna diskutera om hur vi ska sätta ihop testerna i den kontrollerade digitala miljön i form av 

ett spel. Inom alla scenarion, var det format genom att spelaren skulle befinna sig i ett rum, 

ingen röst ska berätta vad som ska göras eller vad som händer, ingen text heller skulle dyka 

upp som beskriver vad som ska göras. Istället var det tänkt att låta spelaren få utforska själv,, 

med en informativ ljuddesign som ska klart och tydligt berätta “nu gjorde du rätt” och “nu 

gjorde du fel”, genom att gå efter vad Wundt (1902) skrev i sin text, där han gjorde en 

forskningsundersökning, angående om termerna “Un-pleasentness” och “Pleasentness”.  
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I dem testerna bjöd han in runt 20-30 deltagare för att sitta i en sal, lyssna på olika ljud och 

sedan kryssa i om ljuden var antingen irriterande, om dem var lugnande eller om dem tog 

fram bra eller dåliga minnen. Genom att besvara dem frågorna genom att deltagarna satte in 

ljuden i olika rang efter hur de individuellt betraktade ljuden, kunde Wundt skapa en graf som 

visar vad som var Un-Pleasent och vad som var Pleasent. Ett exempel på resultaten från 

testerna var att hundskall var hög Un-Pleasentness men barnskratt var hög Pleasentness. 

Genom den inspirationen, skapades de första ljuden för Earcons scenariot att det skulle kunna 

skapa en känsla av Un-pleasentness och Pleasentness, samt mörk ton för negativ och ljus ton 

för positiv. Med det i åtanke var ljuden skapade för att speglas från perspektivet av monstret, 

det vill säga att det är negativt för monstret när skada inträffar och positivt när monstret 

lyckas blockera skada. 

 

7.5. Sprintar 

I vårt arbete med att skapa spelet, samt alla ljuden, gick vi efter metoden av Sprintar, att vi 

bestämde oss för vad som skulle göras denna vecka, vilka mål vi har under den veckan att nå, 

samt även gå efter komposition genom att göra många små delar, för att sedan sätta ihop 

allting för att skapa ett större projekt. Anledningen med sprintar var för att kunna skapa en 

rutin, samt en “to-do list” för att kunna strukturera vårt arbete för att kunna hålla oss inom 

tidsplaneringen. Det första scenariot är det enda scenariot som uppnådde förväntningar. 

Testet utmanade vår frågeställning genom att låta deltagaren lyssnar efter ljuden som berättar 

om man gjorde skada och om skadan blev blockerad.  

 

7.6. Tidiga versioner av scenarion 

De resterande scenarion har det varit mycket intressanta vändningar fram och tillbaka på hur 

vi ville kunna genomföra testerna. Ett exempel på detta var att vi ville skapa en labyrint, med 

väggar som man inte kan se, men finns där.  

I detta test ville vi testa hur inlärningen påverkas genom att använda musikaliska tonarter i 

dur och moll, dur som är en dyster tonart och moll som är en glad tonart. För att kunna 

navigera sig igenom labyrinten hade man Earcon ljud som skulle leda en genom labyrinten. 

Ljuden var 3 olika piano tonarter, som även spelades upp i olika takter, till exempel ljudet 

som berättar att man går rätt väg gick i tonarten C5, vilket är en glad och positiv tonart, som 

spelades i 128 BPM (Beats per Minute). När man gick åt fel håll, hörde man en tonart i C3, 

vilket är en mörk och dyster ton, som spelades i 100 BPM. Slutligen när man var nära målet 

spelades en tonart i C6, vilket är en väldigt ljus och glad ton, i tempot 140 BPM.  
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Anledningen till att vi valde att välja bort detta scenario var för att det inte skulle kunna skapa 

relevant data till våra tester, som hänger samman med inlärning och informativ ljuddesign, 

istället skulle det bli att man enbart följer ljud. 

 

Ett annat scenario som vi utvecklade längs med vägen, som slutligen fick sin sista form i 

scenario tre. I detta scenario ville vi använda oss av Auditory Icons som informativ 

ljuddesign, sedan presentera två spakar i ett rum, samt en dörr. För att låsa upp dörren, 

krävdes det att man drog i rätt spak. Spakarna spelade upp varsitt ljud, ett ljud var gnisslandet 

ifrån en mjölkvarn gjord i trä, anledningen till valet av detta ljud, var för att arbetet med 

ljuddesignen gick efter visions-metoden.  

Anledningen för denna metod är för att kunna se framför sig hur ljuden ska låta, rummet som 

ljudet ska spelas upp i och kunna skapa ljudet efter att skapa en lätt sammankoppling mellan 

situationen och vilken handling som krävs. Med ljudet från mjölkvarnen som spelar upp ett 

läte av gnisslande trä och balkar, kunde det spegla att man drog i träspaken, vilket leder till 

att det gömda maskineriet under marken sätts i arbete, man hör en ljus Earcon-ton som 

berättar att man gjorde rätt, vilket öppnar dörren. Den andra spaken gjordes med ett ljud som 

skulle spegla stål, detta ljud gjordes genom att använda ett ljud från en gnisslande stålgrind 

som öppnades. Detta ljud skulle berätta att det var en stålspak, men straffet som inträffade då 

var att det spelades upp en mörk Earcon ton som berättar att man gjorde fel. Konsekvensen 

av detta blev då alltså att ett monster dyker fram och börjar attackera spelaren. Detta scenario 

blev ändrat ett fåtal gånger tills vi kom fram till det slutliga tredje scenariot. Där man 

kommer in till ett rum, där man finner en rad med olika spakar, en röst kommer fram och 

berättar vad som ska göras och att man ska lyssna noga på skillnaden mellan spakarna. I detta 

fall var det trä spakarna som var det rätta svaret.  

 

Det tredje scenariot blev en slags generell baslinje för hur det brukar vara för andra spel som 

har en liknande design, till exempel The Legen of Zelda serien (Nintendo Entertainment, 

1986-2017), där man finner många pussel längs sitt äventyr som kräver att man aktiverar 

spakar eller plattformar som sätter igång gömda maskinerier som gnisslar eller avger ljud, 

som berättar för spelaren att man har gjort rätt och därmed kan öppna de dörrar som blockerar 

vägen. 
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7.7. Belöning genom ljud 

Vi fick kommentaren att det inte fanns någon belöningskänsla i vårt spel, det vill säga, det 

som driver spelaren till att slutföra pusslena, få en belöning, vilket uppmuntrar dem till att 

fortsätta med att utföra pusslena. Det var en viktig del under vårt arbete som blev omedvetet 

ignorerat. 

Detta ledde till att vi arbetade vidare med att försöka skapa en slags “belöning” genom vår 

ljuddesign, vi tittade runt på hur andra spel belönar sina spelare för sitt arbete och slitande för 

att lösa pussel, ta sig förbi bossar och överleva till nästa nivå. Ett exempel som kom till 

åtanke när vi började diskutera hur vi skulle gå till med belöningen, kom spelet Final Fantasy 

serien (Square Enix, 1987) fram, genom att vi lyssnade på den ikoniska “victory melody” när 

man lyckas ta sig förbi en boss i final fantasy. 

Genom den inspirationen och diskussionen, gick vi efter visions-metoden för att kunna 

försöka se framför sig om hur vi kan skapa vår egen seger melodi, vi ville att melodin skulle 

ge en känsla av spänning och lycka, men även kunna skapa en viss mystik kring vad som 

väntar på en vid nästa nivå. Efter två versioner av melodin, lyckades vi skapa den vision vi 

hade. Ljudet låter som att en stenport öppnas upp i distansen, en bro kommer sakta upp ur 

lavan som omringar rummet man befinner sig i, följt av en kort melodi i en ljus ton.  

Denna korta melodi lyckas skapa nyfikenheten och spänning av att det har nu öppnats en ny 

dörr, spelaren kan ta sig vidare, vad kommer att vänta på andra sidan. Melodin tillsammans 

med ljudet skapades genom att använda ljudet av ett jordskred, stenar som faller ned mot 

marken och slutligen en musikalisk melodi gjort med en 8-bit plugin i ett musik-editor 

program vid namn LMMS. 

 

7.8. Teknik och verktyg 

Den digitala grafiska miljön skapades i Visual Studio 2017 med användning av OpenGL 

(GLEW) , SDL2 och GLM. Vi bestämde oss för att använda GLEW, en extension av 

OpenGLs API. Detta eftersom det var den API vi har mest erfarenhet i.  

Vi använde SDL2 för en underlättad kommunikation som omfattar hårdvarans input och 

output. GLM är ett matematiskt bibliotek som underlättar kalkylationer i den grafiska miljön. 

Vi bestämde oss för att använda en XBOX kontroll för manerövation i puzzlet. De 

utmaningar som förberetts i undersökningen kräver ingen mekanisk färdighet eller 

avancerade kombinationer av mekanisk input. Den viktigaste aspekten för mekanisk input i 

undersökningen är manövrering, XBOX kontrollens joystick passar därför undersökningens 

intresse bäst. 
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Anledningen till att pusslet grafiska stil är en grotta omringad i lava är för att sätta deltagaren 

i en ny miljö. Den traditionella miljön för inlärning i digitala spel är en långsam kurva av 

inlärning som stegvis introducerar nya mekaniker och interaktioner i en familjär och skyddad 

miljö. 

En traditionell miljö för inlärning motsäger Lang och Bradleys undersökning som föreslår 

bättre återkallelse och registrering av negativa ljud. Uppspelning av ett negativt ljud med high 

activation i en positiv miljö föreslår stor fara. Men uppspelning av ett positivt ljud med låg 

activation i en negativ miljö förundrar.  

 

För ljuddesignen, har verktygen ProTools First använts för majoriteten av arbetet med ljuden 

som Auditory Icons. Motivationen till att jag använde ProTools till Auditory Icon är för att 

programmet gav möjligheter till att kunna klippa och mixa för bästa resultat, eftersom att 

program ger möjlighet till att kunna editera med mer precision. 

 Musikprogrammet LMMS användes för att skapa Earcon ljuden, samt kompletterings ljud 

eller toner som skulle användas i ProTools.  

Anledningen till användning av LMMS för Earcons och komplettering av ljuden är för att 

LMMS ger olika plugins som piano synthesizers, piano skalor för toner och kan ge mer 

möjlighet till att kunna skapa musik och ljudsignaler enligt Dur och Moll, eller i en ljus 

tonart, samt mörk tonart. 

Slutligen blev Audacity använd för inspelning av röster, som blev mixad med lager som 

reverb, phaser, time shift, pitch och slutligen en reverse på ljuden, sedan tillbaka för en slutlig 

effekt. Anledningen till Audacitys användning till rösterna var för att Audacity ger en simpel 

layout med hur man kan manipulera ljud, programmet ger många möjligheter med en bred 

variant av vad man kan skapa, slutligen för att Audacity är ett verktyg som vanligt används 

för röstinspelningar. Ljuden har blivit skapade för egen hand med en H4 Zoom hand-

inspelare, samt ljud ifrån ett eget personligt ljudbibliotek. 

 

7.9. Utförande av tester 

Vår hypotes föreslår att det senare utmanar Lang och Bradley hypotes, då testmiljön i Lang 

och Bradleys undersökning var positiv, där negativa ljud spelades upp. 

Testerna utfördes av deltagarna en och en.  

Under testerna lät vi deltagarna använda en laptop, med en xbox kontroller för att kunna spela 

det spel som vi hade skapat som vår gestaltning, samt vårt verktyg för att kunna samla 

relevant data till den frågeställning som vi vill ha besvarad. Varje test tog runt 10-15 minuter, 
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där det vi observerade och började kunna länka ihop mönster framför oss, i och med 

reaktioner, aktiva val, hur de integrerade med den digitala miljön som de befann sig i och hur 

det slutligen klarade av pusslena. 

Efter att vi hade samlat in all data från deltagarna, började vi sortera upp resultaten och 

diskuterade runt omkring vad vi hade fått fram, vilka observationer vi gjorde och vilka 

mönster som uppstod.  

 

Det första som vi kom fram till var att Auditory Icon var den bästa typen av ljuddesign för att 

den lyckades fånga deltagarnas uppmärksamhet, samt tillföra information med mer precision, 

samt kunna skapa en stark nyfikenhet som uppmuntrade dem till att ändra sina tankebanor i 

sitt analyserande i deras individuella inlärning. De kom ihåg Auditory Icon ljudet i större 

grad än Earcon ljuden och genom det fick vi tankar om att Auditory Icon skapar mer 

relevanta minnen av hur de lät och vilken koppling de har till scenariot.  

Genom att ha dessa minnen, påverkar de inlärningen genom att de har behållit det minnet, 

som blir tillagd till deras tidigare erfarenhet, vilket är utgångspunkten till när man startar en 

ny inlärning.  

Med detta menas det att man startar en ny inlärningsprocess genom att man hämtar erfarenhet 

från tidigare händelser för att sedan testa dem på den nya främmande situationen. 

 

7.10. Data från tester 

Vi började få tankar om att ta våra tester ett steg längre genom att ändra ljuden i testerna, 

genom att spela upp Auditory Icon ljud i första scenariot, sedan Earcons i det andra scenariot. 

För att se om samma mönster med att de skulle lägga märke till Auditory Icons bättre än 

Earcons, eller om det skulle bli annorlunda resultat jämfört med den första rundan med tester. 

Det var dessutom tankar och diskussioner om hur inlärning och lyssnandet på ljuden skulle 

bli påverkade genom att man utsätter deltagaren under stress.  

Som ett exempel på hur vi tänkte med det: under det tredje scenariot med spakarna, hade vi 

tankar om att sätta in ett monster längs med pusslet, med att aktivera rätt spakar, som ska 

sätta press på deltagaren att utföra pusslet, innan man får slut på hälsa och förlorar spelet. 

 

Som en sammanfattning av allt detta, har vi använd oss av Mindmaps för att kunna skapa 

relevanta scenarion för att samla data, processen med hur vi skapade våra tre scenarion. 

Tidiga tankar omkring vår ”victory melody”, vilka verktyg vi har använt under processen, 

slutligen hur vi samlade in data och vilka tankar det väckte. 



 
 

23 
 

8. Resultat av undersökning 

Under de tester som vi har utfört, har vi testat tre olika begrepp inom ljuddesign, men även 

hur det påverkade inlärning. I detta kapitel visas resultaten, samt sammanfattningen. 

 

8.1. Earcons 

Vår hypotes om hur testerna med Earcons skulle gå till och resultat, var som följande: det ska 

vara klart och tydligt vad man ska göra i scenariot, man hör en klar skillnad mellan ljuden. 

Ljuden ska dessutom kunna spegla att det händer något negativt samt något positivt för 

monstret, beroende på vilken sida man attackerar ifrån. 

 

Under testerna uppstår det ett liknande mönster mellan dem, det mönstret är att de delaktiga 

aktörerna inte hörde skillnaden på ljuden, istället gick de in i rummet, de gick fram till 

monstret som precis demonstrerat hur man ska gå till väga. När det väl börjar attackera 

monstret börjar de känna att det händer något mer när man slår på den högra sidan, vilket är 

den sida som man ska attackera på.  

 

Det som kom i fokus hos aktörerna under testet med Earcons var att det visuella, att monstret 

blev tillbaka knuffad mer genom att man slog emot den högra sidan. När vi frågade hur de 

lyckades klara pusslet, var det vanligaste svaret att det hände något mer när man slog på den 

högra sidan. Efter att de hade slutfört alla testerna och vi fick den data ifrån dem, berättade vi 

vad skillnaden på ljuden var på Earcon testet, när vi väl hade nämnt det, hörde dem ljuden 

klart och tydligt, kunde åtskilja dem utan att tveka. 

När det kom till inlärningen, lärde de sig snabbt vilken sida man skulle slå på, eftersom att de 

hörde hur något hände med monstret genom att ett ljud spelades upp, monstret blev tillbaka 

knuffad och att det uppstod en reaktion av aktörernas interaktion med monstret. 

 

8.2. Auditory Icon 

Vår hypotes för följande test var som följande: de ljud som man hörde när man steg på 

plattformarna skulle skapa en positiv känsla, med hjälp av Auditory Icon ljud som är positiva 

och glada. Exempel på vad för ljud som användes, var det ett ljud men fågelkvitter, ett ljud av 

någon som skrattar glatt, ett ljud med en valp som skäller och slutligen ljudet av mynt som 

trillar ut ur en slot-maskin som beskriver en “jackpot”.  

Ljuden skulle även uppmuntra en till att integrera med de resterande plattformarna, samt att 

en nyfikenhet ska uppstå till att det hände något när man steg på plattformen. 
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Resultatet av detta test var mycket intressant, mönstret som uppstod var att aktörerna började 

direkt med att börja slå på den högra sidan på monstret, men det som de inte visste med detta 

scenario var att monstret kan inte dö, tills alla plattformar hade aktiverats. Redan här ser man 

ett resultat på att en inlärning har skett hos aktören, eftersom att det instinktivt gick på den 

högra sidan. Efter att de hade kämpat emot monstret och började inse att det inte händer 

något, började de söka sig runt i rummet efter något som kan integreras med.  

När de steg på plattformen, sen hörde ljudet, skapade det en viss förvirring, men en stark 

nyfikenhet uppstod, vilket ledde till att aktörerna direkt började söka till alla plattformar för 

att interagera med dem, vilket besegrade monstret. 

 

Inlärningen som uppstod i detta test var först och främst att inlärningen ifrån första testet 

fanns kvar, som visades genom att aktörerna instinktivt gick på den högra sidan för att 

attackera. Det andra var att de förstod direkt att det fanns en koppling mellan plattformarna 

när det väl aktiverade den första plattformen, vilket ledde till att de aktiverade de resterande 

plattformarna. Det uppstår en inlärningsprocess som liknar “The Lewinian Model” (1984), de 

observerar, lyssnar, tänker och testar sina hypoteser på vad som händer om man aktiverar alla 

plattformar.  

 

8.3. Voice Lines 

I det slutliga testet, hade vi hypotesen av att det skulle vara klart och tydligt om vad som 

skulle göras, rösten berättade tillräckligt och framförde nog med information för hur man 

skulle gå tillväga med pusslet. Resultatet av detta var att aktörerna stannade alltid upp, när de 

började höra rösten, de lyssnade noga och sedan när rösten hade berättat klart, gick de fram 

och började integrera med spakarna, de kunde höra en klar skillnad mellan spakarna, som 

hade Auditory Icon ljud. De slutförde pusslet på kort tid och det gav ännu mer insikt till vår 

slutliga sammanfattade hypotes från testerna. 

 

8.4. Sammanfattning av testerna 

De hypoteser vi hade från början med alla tester, blev motbevisade, men hypotesen angående 

Auditory Icons var den enda hypotes som låg närmast resultatet. Undersökningens resultat 

presenterade följande: Earcons var ett ljud som många valde att lyssna bort, detta kan 

förklaras med termerna “Hearing and Listening”, de hörde ljuden, men de valde inte att 

lyssna på ljuden, eftersom att ljuden inte skapade en effekt hos aktörerna, istället var det de 

visuella som skapande svaret för aktörerna för hur de skulle lösa det första pusslet.  
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Auditory icons är det ljud som hade störst effekt på aktörerna och bidrog till uppfattningen 

över pusslet skulle slutföras, genom att uppväcka nyfikenhet och genom att bidra med den 

information som var nödvändig för att kunna avgöra vad som skulle göras.  

Kolbs modell (1984) visades som starkast i det andra pusslet med plattformarna, men även en 

inlärning ifrån det första pusslet visades när de gick direkt till den högra sidan för att 

attackera. 

 

9. Diskussion 

I detta kapitel, diskuterar vi om våra resultat från de data vi samlat, samt jämföra det med 

tidigare och aktuell forskning. 

Resultaten från undersökningen har visat att Auditory Icons är den ljuddesign som lyckades 

fånga uppmärksamheten hos deltagarna mest, det skapades ett mönster, samt en koppling 

mellan användningen av Auditory Icons och inlärning. 

Under testerna var det många deltagare som inte fokuserade på ljudet i första scenariot, men 

istället valde att testa, observera och utföra genom att gå efter det visuella som hände framför 

dem på skärmen, andra scenariot gick de på plattformarna av nyfikenhet,  

vilket spelade upp ett Auditory Icon ljud som uppmuntrade deltagarna till att undersöka 

vidare med vad som hände om de fortsatte med samma tankegång, det vill säga att aktivera 

alla plattformar. Det tredje scenariot, som var designad för att vara en nollställning i våra 

tester, en utgångspunkt, gick det som planerat. Men ljuden från de spakar som befann sig i 

det rummet, som använde Auditory Icons, satte återigen in inlärningsprocessen och blev 

märkbart underlättad genom att de aktivt lyssnade på ljuden och kunde skapa en koppling 

mellan ljudet och dess betydelse.  

För att kunna förklara varför detta mönster framstod i testerna och hur inlärningen blev 

påverkad av ljuddesignen, kan det delas upp i några delar: Kolbs inlärningsprocess (2017), 

Inlärningsärketyper (2017), Hearing och Listening (1994), Pleasentness och Unpleasentness 

(1902) och slutligen Activaction (2000). Dessutom kort om Earcons och Auditory Icons 

(2013). 

 

Under undersökningen kunde man se att deltagarna gick igenom de fyra stadierna som 

presenterades av Kolb (2017), vilket är Erfarenhet, Reflektion, Nyskapande av koncept, 

Testa. De inledde sin färd genom vårt spel med att först integrera med monstret, genom att slå 

på alla sidor och håll, för att kunna analysera och observerar om vad som händer.  
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Sedan backade de kort undan för att kunna bearbeta denna nya information de nu har skaffat 

från observationen. Sedan började det skapa ny hypoteser och tankar om hur det ska gå 

tillväga, till exempel utgå ifrån att man ska slå på höger sida, eftersom att det hade mest 

påverkan och effekt på monstret. Sedan tog de sina hypoteser och satte det till test. Även på 

de två andra scenarion som presenterades, visades detta mönster. De integrerade med 

plattformen, det avgjorde ett ljud, de observerade, tänkte till, testade för att sedan lyckas.  

Men hur har ljudet haft sin plats i allt detta? Genom att använda en informativ ljuddesign, 

som vi gjorde i våra tester, skickar de inputs till deltagaren i form av ljud, som en slags 

konformation av att “du gjorde nu rätt” eller “du gjorde nu fel”.  

Genom att tillföra den lilla knuffen i deltagarens tankeprocess för sin egen inlärning, skapade 

det en påverkan på deltagarens inlärning genom att ljuden kan ge “rätt och fel” inputs, vilket 

manipulerar deltagarens val. Den vanligaste inlärningsärketypen som visades bland alla våra 

deltagare, var det en majoritet som faller i kategorin “Acommondating”, det vill säga 

ärketypen som föredrar att göra och känna. Mycket av denna ärketyps inlärning utgår ifrån att 

de utför experiment och testar sina hypoteser tills de kommer fram till en lösning, de går 

väldigt mycket efter känsla istället för logik. Men det intressanta är att Kolb nämner att dem 

även går mycket efter vad andra har samlat för information till hur man ska hantera 

situationen, för att kunna dra sin egna lösning (2017). Även om den ärketypen som beskrivs 

att vara i mest behov av andras åsikter, var det ändå flest av just den ärketypen bland 

deltagarna, dessutom lyckades kunna ta sig igenom testerna, samt pussel utan några större 

problem.  

 

“Acommondating” ärketypen är en personlighet som bevisligen genom våra tester presterar 

bäst genom att få utföra sina individuella tester och experiment i situationer för att kunna 

komma fram till en lösning i hur de ska hantera eller lösa situationen, utan att ha någon 

påverkan från andra synpunkter eller analyser för att ta sig igenom en situation. 

 

Något annat som starkt visades under testerna, var hur deltagarna lyssnade och bearbetade 

ljuden. Under det första testet med Earcons kunde de klart och tydligt höra ljuden, men det 

som gjorde att de lärde sig genom det visuella var att de inte lyssnade på ljuden. I nästa 

pussel där Auditory Icon presenterades, gick det ifrån att dem hörde ljuden, till att dem 

lyssnade.  
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Som Chion förklarade omkring olika “listening-modes” (1994), att man aktivt lyssnar efter 

det ljud som man vill höra, eller letar efter, för att kunna samla information för sin 

individuella analys och observation av situationen. Hur kommer det sig då att deltagarna 

sorterar bort Earcons i det dem hör, men Auditory Icons lyssnar dem på under våra tester? 

Momentet som undersökte deltagarnas registrering av Earcons i förhållande till en interaktion 

var misslyckad. Inte en deltagare lyckades tyda kombinationen mellan ljuden och 

interaktionen. När pusslet spelades om med alla lösningen till hands urskilde deltagaren 

ljuden och hörde distinkt skillnad. Problemet verkar ligga i registreringsmomentet.  

 

Deltagaren uppmuntras observera interaktionen mellan de två monster som integrerar med 

varandra, men misslyckas urskilja ljudet och/eller variation i ljudet. Vår slutsats är att 

Earcons optimala roll i en digital miljö är som en undermedveten ljudsignal.  

Resultatet från undersökningen och intervjuer påvisar att återkallelse av positiva Auditory 

Icons med låg aktivering var högre än negativa Auditory Icons med hög aktivering. Det 

verkar som att ljudets motsägelse till miljön registreras och återkallas oftare än negativa ljud 

som passar in i miljön. Samtliga deltagare reagerade med stor förvåning på dessa ljud. Vi 

misstänker att anledningen till den effektiva registreringen av ljudet grundas i en förvåning 

hos deltagaren. Hur ett längre pussel med fler av liknande ljud i denna miljö hade påverkat 

deltagarnas registrering och återkallelse av ljudet och interaktionen är svårt att säga.  

 

Om anledningen till deltagarens registrering och återkallelse av dessa ljud grundas i 

förvåning leder risken att deltagaren anpassar sig till den underliga kombinationen av 

Auditory Icons som förvränger uppfattningen av den förväntade grafiken, vilket sänker 

förvåningen i följande inlärningsmoment och därmed registreringen och återkallelsen av 

dessa interaktioner. 

 

Resultaten från Voice Lines delen i våra tester, uppstod den dessutom en annan intressant del, 

när rösten väl började spelas upp, var det mycket vanligt att deltagarna stannade upp direkt 

och började lyssna på vad rösten hade att säga, även om de hade all möjlighet till att börja 

rycka och dra i spakarna som var före dem. Dessutom lyckades dem lösa pusslet på en 

relativt kort tid, genom att de har fått klara instruktioner på hur de ska gå tillväga, samt att 

ljudet från spakarna är Auditory Icons.  
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Genom dessa två delar i vår informativa ljuddesign, lyckades vi nå en liknande ljuddesign 

som kan jämföras med pussel i spel som The Legend of Zelda (1986-2017), i och med pussel 

som involverar att man ska aktivera spakar eller plattformar för att öppna en dörr, som ett 

exempel.  

Teorin för varför Voice Lines tillsammans med Auditory Icon påverkar inlärning avsevärt, är 

för att det skapas en metaforisk post-it lapp där det står skrivet “kom ihåg”.  

När man hör rösten som berättar hur pusslet går till och ska lösas, uppmanas det att man ska 

memorera ljuden som man hör, när man är interaktiv med spakarna, eftersom att det kommer 

troligen komma liknande pusslen längs med spelets gång. Man skulle kunna säga att den 

kombinationen skulle kunna falla in i “tutorial” sektionen inom begrepp i speldesign.  

En Tutorial är till för att kunna ge spelaren en snabb start i hur man spelar och hur man ska 

göra, eller lyssna, för att lösa pussel och utmaningar. 

 

En återuppspelning av ljudsignalen över flera sessioner kan ge möjligheten att driva 

deltagarens val omedvetet eller medvetet om signalen är distinkt. Earcons mest essentiella 

roll är att indikera aktivitet, men beskrivningen av aktiviteten är vag. Om en förberedd 

uppfattning över specifika Earcons är lagd, vilket innebär att registrering av interaktionen 

redan är klar, finns det möjligtvis en chans att kombinera ett antal Earcon i följd för att skapa 

ett unikt ljud eller Auditory Icon som baserat på agentens uppfattning av flertal Earcons 

resulterar i en kombination av förväntade interaktioner. På samma sätt som en Earcon som 

indikerar ett mottaget mail spelad på följd i hög takt kan betraktas som irriterande, medan 

endast en ljudsignal förmedlar information.Denna kan utvecklas genom att mer ingående 

studera varför Auditory Icons har en större effekt på inlärning, samt kunna fånga 

uppmärksamhet inom spel. Med tanke på att klassiska arkadspel hade enbart digitaliserade 8-

bit ljud, men ändå lyckades den ljuddesignen kunna berätta om vad som händer, genom en 

tidig form av informativ ljuddesign. Ett exempel på detta argument är klassiska Super Mario 

spelen (Nintendo Entertainment, 1985). Under det tidiga 80- och 90 tal, var spelproduktion 

väldigt begränsad, på grund av en viss begränsning av minne som var tillgängligt på chippen i 

ROM-patroner, runt 32 megabits. Det skulle vara intressant att ta vidare Auditory Icons 

påverkan på inlärning mer djupgående, genom att studera och testa runt varför det fångar 

individens uppmärksamhet på ett effektivt sätt? Är det för att det lyckas koppla samman 

situationen och lösningen snabbare än Earcons? Kan man använda Auditory Icons enbart i en 

informativ ljuddesign? Dessutom kunna besvara de teorier som vi har fått ut från vår 

undersökning. 
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10. Ordlista 

I detta kapitel presenteras de begrepp som använts i texten, samt deras definition. 

 

10.1 Auditory Icon 

Ljud som är tagna ifrån verkligheten eller är familjärt med det man hör i vardagen, vilket i sin 

tur kan skapa en lätt koppling mellan situation, sammanhang samt hur man ska agera. 

 

10.2 Earcon 

Ett ljud eller signal som är konstruerad av digitala medel, med hjälp av att bygga upp den 

med olika blocks, som kan innehålla toner från ett digitalt piano, olika plugins från 

ljudprogram som exempel. 

 

10.3 Inlärningsmodeller 

Modeller som visar processen till hur inlärning ser ut i olika stadier, samt vilka steg de 

uppstår. 

 

10.4 Inlärningsärketyper 

Olika personligheter inom inlärning, samt inom inlärningsmodeller. 

 

10.5 Hearing and Listening 

Ett begrepp som förklarar hur individer selektivt bearbetar ljud, genom att vi lyssnar aktiv på 

ljud som vi vill höra eller letar efter, eller hör ljud som vi selektivt sorterar bort för 

individuellt eftersom att de ljuden inte är relevanta för situationen. 

 

10.6 Information Gathering och Un-intentional Hearing 

En mer utvecklat begrepp som utgår ifrån Hearing and Listening, Information Gathering är 

när man aktivt söker information ifrån ett ljud, Un-intentional Hearing är ljud som man hör 

men sorterar bort för att fokusera på ljudet eller ljuden som man vill höra. 

 

10.7 Pleasentness och Unpleasentness 

Ljud som individer bearbetar genom att vi hör ljud som skapar ro eller oro. Till exempel att 

ett hundskall kan skapa oro hos vissa individer, hos andra skapar det ro genom positiva 

minnen av hundar. 
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10.8 Scale of Sound 

Variationer av activity och (pleaseure - unpleasere), vilket beskriver den mänskliga relationen 

till specifika Auditory Icons. 
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