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Abstrakt 
Denna undersökning diskuterar virtual reality (VR) spel i förhållande till lärande och 

underhållning. Gestaltningen kommer ske genom det existerande spelet  GROW’em  från 

företaget Okay Games där vi undersökte effekten av virtual reality på lärande i just spel. 

Målet är att förse spelaren med engagerande uppgifter för att sköta ett växthus tillsammans 

med lekfulla VR-interaktioner och möjligheten att kunna påverka den egna omgivningen. 

Syftet är att spelaren ska lära sig om genuin flora och kanske en dag framöver byta ut sin 

virtuella växt till en riktig planta. Med denna undersökningen vill vi lyfta fram spel och 

virtual reality som ett verktyg för lärande, där kroppens del i lärandet syftar på hur inlärning 

sker genom ens handlingar. 

 

 

Nyckelord: Digitala spel, Virtuell verklighet, Visuell estetik, Lärande, Hortikultur 

 

 

 

Abstract 
This study discusses virtual reality (VR) games in relation to learning and entertainment. The 

digital portrayal will take place through the existing game  GROW’em  from the company 

Okay Games, where we examined how the effect on learning in a virtual reality game. The 

goal is to provide the player with engaging tasks in order to manage their greenhouse together 

with playful VR-interactions and the ability to influence their own environment. The purpose 

is for the player to learn about genuine flora and maybe one day replace their virtual plant 

with an actual plant. With this study we want to highlight games and virtual reality as a tool 

for learning, where the body's part in learning refers to how learning takes place through one's 

actions. 

 

 

Keywords: Video Games, Virtual reality, Visual aesthetics, Learning, Horticulture  
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Samskrivande 
Vår skrivprocess har till övervägande del skett enskilt vilket innebar att de olika kapitlena i 

texten delades upp utefter våra intressen och förmågor. Vanligtvis planerade vi tillsammans 

allt inom varje huvudkapitel med underrubriker och stödord innan texten kom till liv. Likt de 

tidsestimeringar vi gör när vi arbetar så antog vi hur mycket plats de olika delarna skulle ta, 

vilket fungerade bra. Vi har också läst igenom varandras delar och ändrat allt från struktur till 

språk, något vi båda uppskattat. Här nedan presenteras vem som skrev vilket kapitel. 

 
Abstrakt - Abstract Tony 
Bakgrund Tony - Niklas 
Lärande i spel Niklas 
VLE Niklas 
Kunskap i Handling Tony 
Extreme programming Niklas 
MoSCoW Niklas 
Designprocess Tony - Niklas 
Resultat Tony 
Diskussion Tony - Niklas 
 

1.  Bakgrund 
Vi vill inledningsvis ge en personlig bakgrund för att förtydliga varför vi valt att arbeta med 

just virtual reality och dess effekter på lärande i spel. 

 

Spel i hemmet utvecklades först från arkaderna där spel designades för att vara extremt svåra 

för att kompensera för deras korta speltid. Med tiden så blev tekniken mer avancerad och spel 

har nu lämnat sin arkadispiration bakom sig för att istället erbjuda längre upplevelser med fler 

komplicerade mekaniker.  

När vi själva växte upp var spel långt ifrån så populära som de är i dagens samhälle. Det är 

många fler som spelar och synen på spel samt spelaren har förändrats. I en undersökning 

gjord av EEDAR, ett forskningsföretag inom spel, så svarade 67% av de tillfrågade att de 

spelat minst ett spel den senaste månaden. Detta skulle innebära att 211 miljoner amerikaner 

kommer i kontakt med spel månatligen. Av dessa svarade 34% att de bara spelat på sin 

mobiltelefon, något som visar hur enkelt spel kan nå fram till folk som aldrig annars skulle 

köpt en konsol eller speldator (Polygon, 2018). 
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Spel har dock ofta varit kritiserade. Vi har själva hört att det är helt onödigt att spela spel och 

att det både är slöseri med tid och pengar. För oss har spel varit ett sätt som lärt oss bättre 

engelska och även varit ett medel att kommunicera med vänner världen över. 

På politisk nivå handlar kritiken mot spel mer om våldsamma spel göra folk mer aggressiva 

och ifall om de skulle kunna ligga till grund för alla skolskjutningar (Polygon, 2013). Här i 

Sverige har dessa frågor inte nått den högre politiska nivån utan diskuteras istället i lokala 

insändare eller tas upp av kommunpolitiker. 

Men individerna som ser spel som något onödigt har antinge glömt eller vet helt enkelt inte 

om vad spel kan tillföra den breda massan. Den berömda och fortfarande aktuella 

applikationen “Pokémon Go” (Niantic, 2016) tog hela världen med storm och har flera 

miljontals spelare som blivit delvis aktiva i sin vardag. Applikationen har dessutom lyckats 

skapat en sorts gemenskap där användarna spelar spelet tillsammans med andra främmande 

människor. Marlynn Wei (2016), som är författare och utbildad psykiater, beskriver några av 

de psykologiska fördelarna med “Pokémon GO” och nämner bland annat människor som har 

berättat om hur spelet har hjälpt dem hantera depression och social fobi. Spelet, som 

egentligen går ut på att fånga färgglada monster i pokémonbollar och träna dessa, har alltså 

lyckats förenkla vardagen för flertalet människor. Det har på så sätt haft en positiv inverkan 

på deras psykologiska välbefinnande. 

 

Ett annat fenomen är att med dagens teknologi har kunnat utvecklat en produkt som kan 

skapa en simulerad verklighet. Den simulerade verkligheten kan bidra med trovärdiga miljöer 

som skapar en känsla av att vara där “på riktigt”. Spelupplevelsen förändras markant i och 

med att interaktionen sker genom kroppsrörelser, vilket förstärker möjligheten till inlevelse.  

Denna tekniken, virtual reality (VR), har utvecklats enormt de senaste åren. Applikationerna 

som nu finns tillgängliga erbjuder inte bara individuell underhållning utan även andra 

upplevelser och övningar. Med några enkla medel styr spelaren en avatar i första person och 

utför olika uppgifter. Uppgifterna kan vara att slåss i en gladiatorarena i spelet “Gorn” (Free 

Lives, 2017), kämpa mot fiender i slowmotion i “SUPERHOT VR” (SUPERHOT Team, 

2017) eller dela kuber med ett lasersvärd i takt till musik i det populära spelet “Beat Saber” 

(Beat Games, 2018). 

5 



2019-06-16 Johansson,Niklas&Lin,Tony-Växande-kunskap-i-virtual-reality - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1nd63kYPzez267rnrCInEuR37d-zUcBY6aPFsKhboPzM/edit# 6/40

 

 
VR-applikationer kan dessutom göra mer än att transportera användaren till en fiktiv 

spelvärld. Spelaren kan till exempel skickas till något som existerar i vår egen värld, och då 

genom miljöer som inte byggs upp av speldesigners utan skapas med hjälp av kameror. 

Spelaren kan till exempel uppleva hur det är att stå uppe på Mount Everest, eller på en helt 

annan planet. Även konserter och sportevenemang erbjuder idag upplevelser genom 

VR-teknologi (M3, 2016). 

 

Ett tydligt exempel på hur virtual reality (VR) kan användas är militära simulatorer som 

skapar både billigare och säkrare träningsmöjligheter för avancerade prestationstekniker. 

Framtidslandet (2018) beskriver hur sjukvården, genom forskning utförd i Umeå, har kunnat 

bevisa att dataspel tillsammans med virtual reality har en funktionell effekt på hjärnläkning. 

Forskaren och neurologen Helena Fordell har tillsammans med ingenjörer lyckats utveckla en 

VR-metod som kan laga en neglekt som uppkommit i samband med till exempel en stroke. 

Med 15 timmars träning så är det med hjälp av teknologin möjligt att stimulera den skadade 

hjärnan med träningsmiljöer för att läka synen, hörseln och känseln via spelupplevelser (Red 

Carpet Media, 2018). 

 

Med vår undersökning vill vi se virtual realitys betydelse i lärandet och hur det kan 

uppmuntra och underlätta för spelaren. Undersökningen kommer vi själva att utföra medan 

gestaltningen kommer utvecklas tillsammans med en annan grupp. Gestaltningen kommer att 

ske genom ett existerande spelprojekt,  GROW’em , där spelaren får chansen att bygga ett 

växthus i sitt eget hem, oavsett årstid eller tillgång till trädgård. Det blir möjligt att skapa en 

egen estetisk omgivning genom att experimentera med växter av olika slag som till exempel 

frukter, blommor eller mer okända och exotiska växter. Spelandet går ut på lekfulla 

VR-interaktioner som kan innefatta allt från att plantera och sköta om växterna till att skapa 

nya förutsättningar för växthuset. Konsumenten får möjlighet att lära sig om autentisk flora 

och tanken är att denne så småningom ska byta ut sin digitala växt till en riktig sådan när 

tillräckliga kunskaper förvärvats. Den levande omgivningen i spelet ska skapa plats för 

avslappning och ge en känsla av harmonisk terapi, vilket saknas i dagens stora och populära 

VR-titlar. 
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Sammanfattning 

Vi vill se och förstå virtual realitys betydelse för lärande i spel. Även om spel är mer populärt 

än någonsin och accepteras av de flesta så finns det de som anser att det endast är skadligt. 

Med detta arbete vill vi därför belysa några av de positiva effekter som spel kan bidra med. 

Undersökningen kommer göras genom det existerande spelprojektet  GROW’em , ett VR-spel 

där konsumenten får möjlighet att sköta ett eget växthus. 

 

1.1 Frågeställning 

Vilken effekt har virtual reality på lärande genom spel?  

 

1.2 Syfte med undersökningen 

Med denna undersökningen vill vi lyfta fram spel och virtual reality (VR) som ett verktyg för 

lärande. Virtual reality erbjuder ett unikt sätt att interagera med spelet som tillåter spelaren att 

använda sin kropp och rörelser för att styra spelandet, något som mer efterliknar verkligheten. 

Därför vill vi skapa en djupare förståelse för vilka fördelar virtual reality och spel kan ha 

jämfört med andra medel. Undersökningen kommer utgå från ett existerande spelprojekt, 

GROW’em , ett VR-spel där en lär sig mer om flora i en lekfull miljö. Kunskaperna från spelet 

ska inspirera spelaren till att kunna ta hand om riktiga växter framöver. 

 

2. Tidigare & aktuell forskning 
I detta kapitel kommer vi presentera den forskning som är relevant för vår  

undersökning och för att genomföra denna undersökning har vi använt oss av både nya och 

gamla kunskaper. Vi ser lärandet i virtual reality på två olika sätt, där spelets miljö och design 

är en del, och människans kropp, rörelser och handlingar en annan.  

Kapitlet kommer börja med en del om just lärande i spel och virtual reality där vi tar upp hur 

just tekniken har använts i andra sammanhang. VLE, virtual learning environment, tar upp 

liknande punkter. Kunskap i handling (Molander, 1996) tar upp punkter kring  kroppens del i 

lärandet. 

 

7 



2019-06-16 Johansson,Niklas&Lin,Tony-Växande-kunskap-i-virtual-reality - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1nd63kYPzez267rnrCInEuR37d-zUcBY6aPFsKhboPzM/edit# 8/40

 

 
2.1 Lärande i spel och virtual reality 

I artikeln “The Benefits of Playing Video Games” så tar Isabela Granic, Adam Lobel, och 

Rutger C. M. E. Engels upp den positiva påverkan som spel kan ha i hopp om att det kan 

spridas vidare för att kunna användas i framtiden under utvecklingen av spel. De kom bland 

annat fram till att spelandet av vissa spel, likt skjutspel, främjar ett brett spektrum av 

kognitiva färdigheter. Jämfört med kontrolldeltagare så visade studien att naiva spelare i ett 

skjutspel visade snabbare och mer noggrann uppmärksamhet.  

Spel kan dessutom engagera och motivera spelaren. Barn som blir berömda för sina 

egenskaper snarare än sina ansträngningar (till exempel "Wow, du är en så smart pojke") 

hävdar att intelligens är ett medfött drag, något som inte kan förbättras. Däremot så hävdar 

barn som blir berömda för sina ansträngningar (till exempel "Du arbetade så hårt på det här 

pusslet!") att intelligens är formbar, något som kan odlas genom ansträngning och tid. 

Omedelbar och konkret återkoppling i videospel, till exempel poäng, tjänar till att belöna 

ständig ansträngning samt till att hålla spelarna inom vad Vygotsky myntade "zonen av 

proximal utveckling". Denna motivativa zon balanserar optimala nivåer av utmaning och 

frustration med tillräckliga upplevelser av framgång och prestation (Granic et al., 2014). 

 

Virtual reality (VR) har existerat sedan 1950-talet på olika sätt, men som vi ser det idag, där 

de är små och portabla, så är teknologin relativt ny. Detta har medfört att virtual reality under 

de senaste åren blivit mer och mer populärt, speciellt för privatpersoner som ett medel för 

underhållning. Denna underhållning har främst kretsat kring spel, men har också erbjudit 

unika upplevelser där användarna till exempel har kunnat besöka olika platser i världen. 

Cheok, Pan, Shi, Yang, & Zhu (2006) beskriver virtual reality som användningen av 

datorgrafiksystem i kombination med olika skärm- och gränssnittsanordningar för att ge en 

fördjupad effekt i den interaktiva 3D-datorgenererade miljön. Ett enklare sätt att förstå virtual 

reality är att se det som en skärm som placeras framför ögonen där konsumentens blick flyttas 

när denne vrider på huvudet. På så sätt skapas en inlevelse som inte kan uppnås på något 

annat vis, speciellt inte på ett sätt som är lika ekonomiskt. 
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Flera konsumenter har börjat experimentera med utrustningen och på så sätt har de skapat 

träningsprogram i virtual reality för sina anställda. På ett enkelt och smidigt sätt ämnar de 

träna upp sina medarbetare på det mest optimala och säkra sättet. De flesta VR-spel ses idag 

inte som endast spel, utan som verktyg som kan användas i till exempel hälsosyften. Eftersom 

VR-teknologin baseras på rörelsefunktioner så är tanken inte att konsumenten ska sitta ner 

och spela ett spel längre. Detta har gjort att spelarna rör på sig betydligt mer jämfört med 

stillasittande spelare framför en datorskärm. Gällande spelupplevelsen så har äventyret 

förändrats oerhört då intrycket av spelandet anses mer realistiskt och verklighetsbaserat i och 

med att kroppsrörelser används. Detta skapar en unik föreställning av hur spel kan samverka 

med ens kropp och det här tar spelandet till en ny nivå av glädje. Under flera decennier så har 

spelare suttit ner och spelat framför en datorskärm. Denna syn på spel suddas alltmer ut desto 

längre in i framtiden vi kommer i och med dagens snabbutvecklande teknik.  

 

Meredith M. Thompson, Annie Wang, Dan Roy och Eric Klopfer berättar i sin artikel 

“Authenticity, Interactivity, and Collaboration in VR Learning Games” om de teoretiska 

ramarna för förkroppsligat lärande och reflekterar över aktuella forskningsresultat för att 

beskriva effektiva tillämpningar av virtual reality. De menar att VR-simuleringar som 

involverar elever som upptäckare flyttar fokus från innehållsförvärv till aktiv förfrågan.  

Exemplet som Thompson et al., (2006) berättar i sin text handlar om ett eget VR-projekt där 

de ska introducera cellbiologi för studenter. De anser att användningen av 3D-visualisering av 

celler hjälper till att förbättra studenternas inlärning då cellers oftast visualiseras förenklat. 

Virtual reality kan alltså ge en extra nivå av autenticitet. Faktum är att det som kan hjälpa den 

visuella informationen att verkligen bli effektiv är "interaktivitet" - förmågan för en 

användare att stoppa, starta, spela upp och manipulera det visuella i sin egen takt. 

 

Virtual reality är en utmärkt plattform för att designa interaktiva och manipulerbara miljöer. 

Tekniken kan engagera lärandet både kognitivt och fysiskt genom immersiva och interaktiva 

upplevelser. Teorin om förkroppsligande lärande medför att fysiska handlingar skapar en 

starkare inverkan på individen. Nivån av förkroppsligande som kan uppnås i virtual reality är 

direkt relaterad till nivån av interaktivitet mellan användaren och det virtuella utrymmet. 

Videoklipp som filmar i 360 grader och virtuella fältresor används redan i klassrummet för att 
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hjälpa studenterna lära sig geografi och kulturmedvetenhet i och med den lägre kostnaden för 

utrustningen. Men användaren har begränsad förmåga att interagera med just erfarenheten. 

Interaktiva simuleringar och virtuella laboratorier har hjälpt studenter att förstå elektrostatik 

och krafter i fysik och matematik. Laboratorier och simuleringar kräver fler resurser för att 

utforma än virtuella flygresor gör, men den extra interaktionen stödjer en djupare nivå av 

lärande (Thompson et al., 2006). 

 

2.2 Virtual learning environment 

Virtual learning environment, eller VLE som det benämns, är ett stort område när det gäller 

lärande och undervisande i virtuella miljöer. VLE finns i olika utföranden, som till exempel 

Learning Management System (LMS) och tredimensionella (3D). 

VLE som följer LMS-strukturen används som ett läromedel där gränsen mellan skolan och 

hemmet blir mindre skarp. Detta gör det möjligt för studenter att hemifrån tillgå allt material 

som vanligtvis finns i skolan.  

En LMS är en mjukvara som existerar över internet som lärarna styr. Läraren kan sätta upp 

mål, kursplanera i kalendern och skapa prov till studenterna. En LMS visar också översikter 

av elevernas framsteg och prestationer, vilket de har tillgång till för användning av 

läranderesurser. Det är dessutom en plattform för kommunikation där e-postmeddelanden, 

chattfunktioner och diskussioner möjliggörs (Dalgarno & Lee, 2010).  

 

En 3D VLE kan beskrivas som en tredimensionell miljö som använder vårt naturliga 

perspektiv för att utvidgad visuell information och interagera med den visade informationen. 

Tredimensionella, snabbt övergående förändringar och interaktivitet är de viktigaste 

egenskaperna som skiljer 3D VLE från andra VLE-områden (Dalgarno & Lee, 2010). 

 

Virtual reality (VR) och mixed reality (MR) har medfört ett tekniskt genombrott som kan 

underlätta lärandet. Forskningen och tillämpningen av VR-tekniken inom utbildningar har 

berikat variationen och möjligheterna till undervisning samt lärande i nuvarande 

utbildningsstrategi. 3D VLE bidrar till att förbättra elevernas möjligheter att analysera 

problem och utforska nya koncept. Integrerat med immersiva, interaktiva och fantasifulla 
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fördelar bygger ett delbart virtuellt inlärningsutrymme som kan nås av alla studenter (Cheok, 

Pan, Shi, Yang, & Zhu, 2006). 

 

Historiestudenter utgör ett exempel på en grupp som kan gynnas av inlärningsaktiviteter i  

3D VLE som använder VR- och MR-tekniker. Med teknologin kan de lära sig om antika 

Grekland genom att vandra på dess gator, besöka byggnader och interagera med människorna 

runt omkring. Även biologistudenter kan ha nytta av dessa tekniker, då de kan lära sig om 

anatomi och fysiologi genom att studera människokroppen ur helt nya perspektiv. Det finns 

således obegränsat med möjligheter till att utforska och uppleva, allt i från verklighet till 

fantasi som utspelar sig i det förflutna eller i framtiden (Cheok et al., 2006). 

 

Cheok et al., (2006) presenterar resultatet av en undersökning där 68 studenter deltog i en 

distanskurs för att testa effektiviteten av en VLE. Resultatet visade att studenternas 

inställning till en VLE hade ett samband med effektiviteten av virtuellt lärande. Med vår 

gestaltning hoppas vi att ett sådant problem inte kommer ske eftersom spelet ska ha ett tydligt 

syfte. De som avser köpa och spela spelet kommer förhoppningsvis ha en positiv inställning 

till att vilja lära sig om flora.  

 

Ett exempel på en befintlig 3D VLE är ett projekt av Dr. Pasi Matilla, som har vuxit till en 

framtida inlärningsplattform som kombinerar virtuella världar och virtual reality. “Finpeda 

Virtual Space” är en webbläsarbaserad virtuell multianvändarmiljö i 3D som inte kräver 

någon nedladdning. I världen visualiseras informationen med hjälp av 3D-modeller, 

multimediafiler och avatarer. Eleverna kan till och med skapa egna privata utrymmen som 

kan vara ett klassrum, konferensrum, eller andra utrymmen. Virtuella möbler, arbetsredskap 

och teknik går att lägga till i rummet. Studenter och lärare kan lägga till ett eget bibliotek 

inklusive bilder, film och öppna pedagogiska resurser (Virtually inspired, 2018). 

 

Virtual learning environment, både 3D och LMS-versionen, är som sagt viktigt för lärandet i 

en virtuell miljö, men vår gestaltning är ett spel i virtual reality som ska balansera 

underhållning med lärande. Detta gör att VLE inte helt och hållet passar in. I och med den 
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betydelse som 3D VLE kan ha för lärandet vill vi dock att grundtankarna från dessa ska 

appliceras i vår gestaltning och förhoppningsvis kunna ge en positiv effekt. 

En del av 3D VLE som VR har betydelse för och som vi anser viktig är 

människa-datorinteraktionen. Cheok et al., (2006) menar att det är interaktionen som kan 

främja studenters aktiva lärande. Denna interaktion kan vara med den virtuella miljön eller 

handla om att manipulera objekt i den virtuella miljön. Ett enkelt exempel på detta skulle 

kunna vara ett golfspel där spelaren får lära sig rörelsen för ett slag och sedan se resultatet 

utifrån hur långt golfbollen förflyttas.  

 

Artificiella karaktärer är också en del av 3D VLE som vi ser som tänkbara implementeringar 

eftersom Cheok et al., (2006) beskriver dem som ett potentiellt verktyg för lärande. 

Karaktärerna måste vara möjliga att interagera med samt uppvisa ett intelligent beteende om 

de ska kunna fungera som ett verktyg för lärande. 

Genom att artificiella karaktärer tilldelas känslor och personligheter så ges de också en 

förmåga att fånga och bevara användarens uppmärksamhet. Ett av de exempel som Cheok et 

al., (2006) tar upp är ett pedagogiskt medel kallat Steve, skapat av The Information Sciences 

Institute, en del av University of Southern California. Steve kan demonstrera olika 

färdigheter, svara på studenters frågor samt överskåda studenterna för att sedan ge råd utifall 

de stöter på svårigheter.  

En artificiell karaktär kan vara till stor hjälp för att vägleda spelaren i spel med pedagogiska 

syften. Det bör dock poängteras att det är komplicerat och tidskrävande att implementera ett 

sådant system. 

 

2.3 Kunskap i handling 

Kunskap i handling är ett begrepp skapat av Bengt Molander (1996), forskare i teoretisk 

filosofi och verksam vid universitetet i Trondheim. Han menar att den västerländska 

vetenskapstraditionens mål har varit ett teoretiskt begripande av världen där den praktiska 

förmågan ansetts mindre värd än den intellektuella. Molander menar istället att mänskliga 

handlingar är grundläggande för kunskap överhuvudtaget. 
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Kunskap i handling syftar på hur lärandet sker genom handlingar och inte som följd av ett 

kommunikationsuttryck. Många av våra kunskaper är lättare att förmedla via andra budskap, 

likt när en spelutvecklare ombeds förklara hur denne tänkte och gjorde i ett specifikt scenario. 

Spelutvecklarens yrkesetik innebär att denne inte ägnar sig åt problemlösningar, utan att 

denne istället redan besitter den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna per 

automatik. Det är detta som gör spelutvecklaren till expert på sitt område: han gör vad som 

normalt fungerar och det fungerar helt naturligt. Att vara expert inom ett område innebär 

därmed att kunna sitt yrke så väl att problemlösning inom detta sitter i ryggmärgen 

(Molander, 1996). 

 

Tyst kunskap är ett av flera ämnen som behandlas i boken “Kunskap i handling” (1996). Tyst 

kunskap innebär att en expert kan vara professionell i det han gör, men att han skulle haft 

stora svårigheter med att förklara varför han agerar på ett visst sätt. En person som är mycket 

duktig på sitt yrke kan alltså ha mycket lättare för att förmedla sin kunskap vidare genom att 

visa och handla istället för att förklara med ord. Ett exempel som boken tar upp är mannen 

Gösta som aldrig riktigt lärt någon om sitt båtbygge på muntligt vis. När han frågas ut om sin 

kunskap svarar han med mycket exakta besked efter en kort betänketid. 

 

2.4 Sammanfattning 

När vi har valt forskningsområde och artiklar har vi utgått från en tvådelad syn på lärande i 

virtual reality. Lärandet uppstår dels med hjälp av spelets miljö och design, dels med hjälp av 

kroppens rörelser och handlingar. VLE, specifikt 3D VLE, ger förslag på hur tekniken kan 

fungera i och utanför spel. Några delar som vi anser viktiga är artificiella karaktärer samt 

människa-datorinteraktionen. Detta ämnar vi ta vidare under gestaltandet. Kapitlet syftar 

också till att visa och berätta hur spel kan användas för lärande och hur virtual reality används 

både i och utanför spel i utbildande ändamål. Vi vill ta med oss denna kunskap och använda 

den i hur vi tänker kring skapandet av spel och kring tekniken vi använder.  

Kunskap i handling beskriver kroppens del i lärandet och syftar på hur inlärning sker genom 

ens handlingar. Eftersom virtual reality är unikt med detta på spelmarknaden kan det innebära 

ett övertag över andra spelformat. 
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3. Metoder 
Våra metodval har gjorts utefter våra erfarenheter efter att vi testat och utfört dem i flera olika 

kurser. Då vi utför vår undersökning i det existerande spelet  GROW’em  så har fokus vid 

metodval legat på den gestaltande delen eftersom idé- och konceptstadiet redan är färdigt. 

Eftersom vi arbetar tillsammans med en annan grupp har det varit viktigt för oss att samtala 

med dem kring val av gestaltningsmetoder. Detta för att säkerställa att arbetena går att länka 

samman. Några av de metodval vi gjort uppkom i och med samtal och diskussioner med 

samarbetsgruppen. 

 

3.1 Extreme Programming  

Extreme programming är en arbetsmetod som betonar lagarbete och förbättringar av 

mjukvaruprojekt och började användas redan 1996.   Anledningen till att extreme 

programming är framgångsrikt är att programvaran levereras när den behövs, istället för att 

alla funktioner och uppgifter levereras på ett visst datum i framtiden. Extreme programming 

ger alltså utvecklare möjlighet att med säkerhet svara på förändrade kundkrav, även sent i 

livscykeln. Detta sparar både tid och pengar då arbeten inte behöver startas om eller ha gjorts 

förgäves. Extreme programming betonar lagarbete där chefer, kunder och utvecklare alla är 

lika parter i ett samarbetslag. Extreme programming implementerar en enkel men ändå 

effektiv miljö som gör att lag kan bli mycket produktiva. Lagen självorganiserar sig kring 

problemen för att lösa dem så effektivt som möjligt (ExtremeProgramming, 2013). 

 

Vi har valt att använda extreme programming eftersom vi båda är programmerare och vill 

kunna arbeta effektivt under vår gestaltningsprocess. Vi visste att det var många uppgifter 

som skulle göras, och ansåg därför att extreme programming var ett tilltalande alternativ. 

Faktum är att en av oss redan testat på att använda metoden under en tidigare kurs. Metoden 

följdes under den kursen inte lika allvarsamt, vilket innebar att vi nu fick möjlighet att 

verkligen utföra de olika delarna som utgör extreme programming. 
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Extreme programming - Värderingar 

Extreme programming är baserat på värderingar för att möjliggöra arbete i harmoni med 

personliga värden samt företagsvärderingar. I extreme programming går det välja bort eller ha 

egna värderingar, beroende på vilka individer arbetet utförs tillsammans med.  

De värden vi valt att följa är: 

Enkelhet:  Vi ska göra vad som behövs och är begärt, inte mer. Vi kommer att ta små enkla 

steg mot vårt mål för att minska effekten av misslyckanden när de sker.  

Kommunikation:  Alla är en del av laget. Vi möts och kommunicerar dagligen. Vi kommer 

att arbeta tillsammans med allt ifrån planering till kod, och ska tillsammans skapa de bästa 

lösningarna på eventuella problem. 

Feedback:  Vi visar vår mjukvara tidigt och lyssnar ofta och gör ändringar vid behov. 

Respekt:  Allas handlingar blir lika värde och respekteras för sitt arbete 

(ExtremeProgramming, 2013). 

Ansvar:  Ett eget tillägg som innebär att vi ska ta ansvar för oss själva och varandra. Detta 

genom att undvika att överarbeta oss eftersom det leder till att mindre arbete utförs. Vi ska 

inte ta eventuella problem för seriöst, utan istället uppmuntra varandra och försöka finna 

gemensamma lösningar.  

 

Extreme programming - Regler 

Reglerna i extreme programming inrättar förväntningar mellan lagmedlemmar, men de är inte 

slutmålen. Dessa regler definierar en miljö som främjar lagsamarbete och handlingskraft. 

Reglerna kan ändras för att passa företag och gruppers specifika behov och situationer, även 

vid uppnått produktivt lagarbete. Regler delas upp i fem olika kategorier som täcker hela 

arbetet, från planering till att faktiskt koda (ExtremeProgramming, 2013). 

Många av reglerna valdes bort i vårt projekt då de byttes ut mot andra metoder och lösningar. 

En del regler passade inte heller då vi till exempel saknar en kund, har en begränsad tidsram 

och endast är två programmerare. 

 

User stories är en av   reglerna som relaterar till  planering . Dess syfte är att kunden beskriver 

funktionerna med hjälp av cirka tre meningar. Beskrivningen bör bara ge tillräckligt med 

detaljer för att göra en rimlig uppskattning av hur lång tid det tar för att genomföra. I vårt fall 
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har vi tillsammans med samarbetsgruppen skapat beskrivningar av de allra viktigaste 

funktionerna. 

 

I  styrande  är projekthastighet något vi ansåg viktigt. Regeln betyder att det bör finnas en 

överblick över hur snabbt uppgifter blir klara beroende på hur mycket som behöver göras 

inom en viss tid. Det kan innebära att vissa uppgifter måste omprioriteras efter hand då ens 

första estimering endast baseras på en gissning utefter tidigare erfarenheter.  

En annan del i  styrande  är att hålla en hållbar takt. Genom att undvika att arbeta övertid kan 

motivationen upprätthållas. Att hitta en lämplig takt kan vara svårt då alla grupper är olika. 

Det viktigaste är att laget hittar den rätta takten, inte den snabbaste. Vad den rätta takten är 

ska accepteras av alla, och utifrån detta ska en realistisk planering skapas. 

 

I  design  så används spike solutions som ett verktyg för att reda ut svåra designproblem eller 

tekniska problem. Spike solutions innebär att alla andra problem i projektet ignoreras och 

fokus läggs på att hitta en snabb och enkel lösning. Spike solutions blir sällan tillräckligt bra 

för att behålla permanent. Målsättningen är istället att minska risken för ett tekniskt problem 

senare i projektet.  

 

Pair programming, en  kodnings regel, är den främsta anledningen till att vi valde att utföra 

extreme programming. Pair programming betyder att två programmerare gör koden ihop på 

en dator med ett tangentbord och en mus. Genom att arbeta ihop kan högre kvalitet nås utan 

att arbetet nödvändigtvis tar längre tid. Det bästa sättet att tillämpa pair programming på är att 

flytta tangentbordet och musen mellan sig medan båda fokuserar på koden. 

 

En regel om  testande  som vi följde var acceptance tests. Genom att följa beskrivningen av 

våra user stories så översätts de till acceptance tests där funktioner testas i olika scenarion. 

Acceptance tests är en typ av “black box tests” vilket betyder att en granskning görs av 

funktionaliteten hos en applikation utan att funktionens kontext tas i beaktning. En funktion i 

spelet kan ha ett eller flera acceptance tests, bara det finns tillräckligt med underlag för att 

säkerställa att funktionerna fungerar.  
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3.2 MoSCoW 

MoSCow är en metod som låter ett lag eller en grupp prioritera funktioner och uppgifter inom 

ett projekt. Funktionerna delas in i fyra olika kategorier: de kritiska uppgifterna går in i  ”Must 

Have” ; viktiga men inte nödvändiga i “ Should Have ”; inte så viktiga i  ”Could Have” ; och 

slutligen de som är för svåra att implementera i “ Would Like But Won’t Get” 

(digitalsocietyschool, u.å.). 

  

MoSCoW-metoden är en metod som vi har erfarenhet av då vi använt metoden under flera 

olika projekt och alla gånger upplevt goda resultat. Genom att ge varje uppgift en prioritet 

kan alla i gruppen uppnå en gemensam bild av hur slutprodukten kommer se ut, i vårt fall ett 

VR-spel som utspelar sig i ett växthus. När ett spelprojekt inleds tillsammans med flera andra 

personer kommer det alltid finnas olika idéer från alla deltagare eftersom preferenser kan 

variera mellan det visuella, designen av spelet eller att programmera mekanikerna. Dessa 

preferenser gör att alla har olika visioner kring hur slutprodukten kommer se ut eftersom vi 

ser olika delar av spelet som olika viktiga. Genom MoSCoW och prioritering av uppgifterna 

skapas en gemensam bild av hur produkten kommer se ut utifrån de kritiska uppgifterna, de 

som placeras i “Must Have”-kategorin. Om det till exempel rör sig om ett 

förstapersonsskjutspel så är det viktigt att kunna skjuta och röra på sig, medan det är mindre 

viktigt att kunna läka sina sår med animationer.  

 

Utan MoSCoW och utan att prioritera så är det svårt att veta vad som ska göras samt i vilken 

ordning. Ska grafiken göras klart innan mekaniken påbörjas? Var det nödvändigt att 

modellera flera olika träd och buskar för omgivningen när spelet befinner sig  i ett läge där 

rörelser inte fungerar? Genom MoSCoW blir det tydligt för alla vad som är viktigast och 

måste göras först, vilket innebär att mindre tid ödslas genom utförandet av uppgifter som inte 

är direkt nödvändiga. 

 

3.3 Sammanfattning 

MoSCoW, en metod för att etablera prioriteringar för ens uppgifter, valdes ihop med 

samarbetsgruppen och ses som en lämplig metod då vi använt denna tidigare med 

gynnsamma resultat. MoSCoW ersätter vissa regler från extreme programming, metoden som 
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strukturerade den iterativa processen. Extreme programming har många regler och 

värderingar som vi anpassat utefter vad som känns lämpligt för oss och vår gestaltning. En av 

värderingarna är vårt eget tillägg. Vårt sätt att tänka, lösa problem, arbeta och kommunicera 

under kandidatarbetets gång kommer ske enligt modellen för extreme programming. 

 

4. Designprocess 
I detta kapitel kommer vi först att beskriv hur vårt koncept framställdes och sedan ett fokus 

på vår interaktiva process och hur det gick för speltest. Vi avslutar kapitlet med att presentera 

gestaltningen som den är idag och en tänkt uppdaterad version.  

 
4.1 Idé och Koncept 

Första designprocessen gjordes under sommarkursen “Idé-  och konceptutveckling för 

entreprenörskap 2018” av Tony Lin, Anes Sabanovic och Edvard Lindström som idag är 

bolagsmännen i spelstudion Okay Games. Växthusprojektet växte fram när vi diskuterade hur 

gröna fingrar kan inkorporeras i ett spelkoncept och då med inriktning mot virtual reality som 

spelplattform.  

 

Under vår första brainstorm så diskuterades det mycket om vår önskade utkomst som senare 

skulle bli spelets tre viktiga prioriteringssyften. Det första prioriteringssyftet var terapeutiskt, 

där estetiken och omgivningen skulle skapa en lugn och avkopplande miljö. Dessutom skulle 

ett innehåll med autentisk flora bidra med en inlärningsmetod, tänkt att generera tillräckliga 

kunskaper hos spelaren för att denne skulle kunna byta ut sin digitala planta till en riktig växt 

i hemmet så småningom. Slutligen skulle spelet även ha en underhållningsnivå med roliga 

och kreativa interaktioner för spelaren, likt de i spelet “Job Simulator”. I och med att det 

fanns tre viktiga prioriteringssyften så gjordes en omröstning om hur stor inverkan dessa 

syften skulle ha i spelet. Resultatet blev som följer: 

  

Uppdelat syfte: (Prioriteringar enligt gruppen): 

Underhållning:                                  45 % 

Terapeutiskt:                                      35 % 

Utbildande:                                        20 % 
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Nästa fas under designprocessen var att fastlägga lekfulla interaktioner i spelet, där spelaren 

bland annat skulle tilldelas möjligheten att forma sitt eget växthus. Denne skulle dessutom 

behöva vårda sina planterade växter för att bilda en verksamhet där de uppodlade växterna 

säljs vidare. På så sätt skulle spelaren kunna få nya tillgångar för att bygga ut sin anläggning 

och även kunna plantera nya exotiska växter utifall växthuset sköttes korrekt. Med tiden 

skulle fler och fler uppgifter presenteras med avsikt att sysselsätta spelaren med lättsamma 

upplevelser för att få ett så stort återspelningsvärde som möjligt. 

 

Eftersom vi ville göra det möjligt för spelaren att sälja sina växter fanns ett behov av ett 

valutasystem inom spelet. Växterna skulle behöva tilldelas ett värde inom detta system. 

Det skulle även finnas fantasifulla experiment som utgjorde skapandet av spelarens växter 

som skulle göra det möjligt att tillverka en unik och sällsynt växt. Detta skulle åstadkomma 

den lekfulla spelplanen. För att skapa en mer inlevelsefull spelupplevelse skulle varje växt ha 

en health bar där det syns hur växten mår och vad den hade behövt mer av för att klara sig 

längre i sin levnadscykel. 

  

Det här projektet innebar en annorlunda process eftersom fokuset låg på att skapa en unik 

produkt, nämligen ett spel som utmärker sig i mängden av allt som redan finns ute på 

marknaden idag. Efter en undersökning av dagens mest populära spel inom virtual reality så 

upptäcktes det brister på marknaden. De flesta virtual reality-spelen hade ett lågt 

återspelningsvärde och saknade en lugn och avkopplande spelmiljö. Detta gjorde att 

bolagsmännen fick en vision om att skapa ett spel som kunde bli en stressfri zon, och 

samtidigt balansera utmaningar med prestationsfria uppgifter. Målet var således att utforma 

ett koncept med levande omgivning och trevlig estetik där hållbarheten var ett viktigt 

ändamål. Spelarna skulle bli allt mer fästa vid sina växter i och med spännande och 

intressanta uppdrag som skulle innebära att spelarna ville komma tillbaka och fortsätta sköta 

sitt växthus. Vi såg stor potential för interaktivt lärande inom ämnen som hortikultur och 

hållbarhet, områden som med stor sannolikhet är relevanta för många idag. Spelandet skulle 

även bli uppdelat i olika nivåer. Utforskande och experimenterande beteende skulle belönas 

med förbättringar och utökningar av spelarens växthus. 
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Till projektet användes lean canvas som en affärsmodell där idéns styrka och hållbarhet 

prövades. En lean canvas har nio byggstenar som skapar en bättre sammanfattning av 

affärsidén och det blir bland annat tydligt vilka möjligheter som finns med idén. Genom att 

använda en lean canvas går det minimera risken för misslyckanden eftersom en mer 

utvärderande analys görs av affärsplanen.  Analysen kan dessutom indikera ifall idén är på 

väg mot fel håll.  Detta gör lean canvas till en fördelaktig modell (Almi, 2018). 

 

(Ifylld Lean Canvas mall, screenshot, fig. 1 ) 

 

Modellen gick snabbt att få igång och flera tester gjordes för att se ifall växthusidén var 

givande och realiserbar för vidare utveckling. Växthusidén prövades genom de nio 

byggstenarna som utgörs av problem, lösningar, kundens alternativ, viktiga nyckeltal, unikt 

värdeerbjudande, konkurrensfördel, kundsegment, kanaler, samt early adopters.  

20 



2019-06-16 Johansson,Niklas&Lin,Tony-Växande-kunskap-i-virtual-reality - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1nd63kYPzez267rnrCInEuR37d-zUcBY6aPFsKhboPzM/edit# 21/40

 

 
4.2 Vår iterativa process 
 

 

( Översikt av vår iterativa process. fig, 2) 
 

Sedan affärsplanen färdigställts och utfärdats efter sommaren 2018 så har ett långt 

gestaltningsarbete pågått fram tills vi och samarbetsgruppen var klara med forskning kring 

våra undersökningar.  

Till en början var Niklas osäker på om han ville delta i ett existerande projekt och hur mycket 

inverkan han kunde ha på spelet utveckling. I och med att vi hade jobbat ihop tidigare kunde 

Niklas uppleva en trygghet där han har möjlighet att förmedla sina tankar.  

Vi började vår gestaltande del av undersökningen med ett möte där vi brainstormade nya 

idéer för det grafiska, spelmekaniken, leveldesign, designen i sig samt olika växter som skulle 

vara möjliga att odla. Innan vi delade våra idéer med varandra skrev vi ned dem individuellt. 

Detta för att säkerställa att allas tankar och idéer skulle synas och höras, vilket vi upplevde 

som viktigt för vår kreativa process. Idéerna förde vi sedan in i programverktyget Dreamler 

vilket gav en visuell överblick över de idéer vi haft (Dreamler AB, 2019). 

 

Alla idéer och tankar var inte organiserade, så för att skapa en ordning för resten av 

kandidaten prioriterade vi alla uppgifter genom metoden MoSCoW. Genom att se vilka 

uppgifter som placeras i den viktigaste gruppen, “Must Have”, så skapas en bättre och 

tydligare bild över grunden till spelet. Det blir då lättare att se vad som eventuellt saknas eller 

inte passar in. Det är vanligt att planen behöver ändras efterhand eftersom det är svårt att veta 
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vad som kommer hinnas med. Detta gäller även det som finns i ”Must Have”-kategorin, där 

det kan hända att uppgifter behöver omprioriteras. I vårt fall placerade vi för många uppgifter 

i “Must Have”, något som gjorde att vi var tvungna att göra en omprioritering av de kritiska 

uppgifterna.  

Under arbetets gång insåg vi också att våra åsikter om vad som skulle placeras på vilken plats 

hade ändrats. Något som tidigare setts som en självklarhet upplevdes inte längre lika viktigt 

för projektet. Vi kom också på nya funktioner under kandidatens gång vilka skulle prioriteras 

in i processen. Detta innebar att vissa uppgifter som tidigare varit kritiska nu minskade i 

värde. När liknande situationer uppstår krävs det att kontinuerliga diskussioner förs med 

lagmedlemmarna så tid inte slösas bort på funktioner som inte längre anses viktiga.  

 

För att utföra alla våra funktioner och uppgifter så valde vi att använda metoden extreme 

programming. Extreme programming är en komplex metod med många olika regler och 

värderingar som måste förstås ifall metoden ska fungera. Det krävs alltså tid för att planera 

projektet och sätta sig in i själva metoden om den ska fungera optimalt i arbetet.  

Vi valde extreme programming eftersom det är en metod som passar utmärkt för två 

programmerare då metoden utförs i just par om två. Vi kunde ha valt en annan agil metod 

som är enklare att förstå och använda, men när vi läste om extreme programming nämndes 

just effektiviteten. Förhoppningen var att en höjning av effektiviteten skulle kompensera för 

tiden som krävdes för att förstå metoden. 

 

Ett projekt som görs med extreme programming startar normalt sett med en release planning. 

I den görs en planering av hela arbetet, och planeringen görs av allt ifrån de tekniskt 

ansvariga till de som tar affärsbeslut. Vi valde att istället använda MoSCoW metoden för 

planering av arbetet. Detta valet gjorde vi för att spara tid då MoSCoW går mycket snabbare, 

vilket lät oss lägga mer tid på andra delar i extreme programming och gestaltningen. 

 

Vår faktiska början med extreme programming blev att göra user stories, det vill säga korta 

beskrivningar av uppgifterna som skulle göras. Vi valde att skriva user stories för de uppgifter 

som fanns i kategorin ”Must Have”, eftersom det är tidskrävande att skriva beskrivningar likt 

dessa. Det var för oss självklart att denna tid skulle läggas på de viktigaste uppgifterna. 
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Majoriteten av beskrivningarna skrevs ihop med samarbetsgruppen medan vissa skrevs av oss 

för att sedan presenteras för den andra gruppen. Den främsta anledningen till att user stories 

används är att kunden enklare ska kunna få sina tankar och sin vilja igenom. Då vi inte har 

någon kund används user stories istället för att minska missförstånd kring hur funktioner ska 

fungera, vilket är minst lika viktigt i ett projekt med flera inblandade parter.  

 

Tekniska problem som uppkommer måste lösas snabbt genom spike solutions. Detta görs 

helst innan arbetet med funktioner och andra uppgifter påbörjas. I större grupper brukar 

ansvariga finnas för sådana lösningar, men för oss blev det en del av vår process. Ett exempel 

på ett tekniskt problem är att en mekanik i spelet ska vara att kunna sälja sina blommor och 

växter för att kunna köpa nya frön i hopp om att gro alla olika sorterna. Men hur ska affären 

fungera i virtual reality gällande interaktionen, och hur görs det rent estetiskt om det ska 

passa ett växthus? För att lösa problem likt detta krävs diskussioner mellan oss och 

samarbetsgruppen, speciellt med tanke på att vi fokuserar på spelets mekaniker medan de 

fokuserar på spelets estetiska uttryck. 

 

Innan vi börjar utföra våra uppgifter ska user stories-beskrivningarna översättas till 

acceptance tests där funktioner testas i olika scenarion. Acceptance tests är en typ av “black 

box tests” vilket betyder att funktionaliteten granskas hos en applikation utan att hänsyn tas 

till funktionens kontext. En funktion i spelet kan ha en eller flera acceptance tests, bara det 

finns tillräckligt med underlag för att säkerställa att funktionerna fungerar som de ska. Att 

inte göra acceptance tests i början ökar risken för misslyckanden. Ett sådant fall skulle tvinga 

alla att stanna upp och försöka lösa problemet, vilket vore tidsödande. När det inte finns 

någon enkel lösning kan det i värsta fall innebära att uppgiften får göras om helt och hållet 

med ett nytt acceptance test. 

 

Själva utförandet av extreme programming följer reglerna för pair programming. Vi sitter 

tillsammans med en dator som har två skärmar, ett tangentbord och en mus. Vi är båda 

fokuserade på uppgiften och funderar på bästa sätt att lösa den. När personen som 

programmerar vill byta så gör vi det för att säkerställa processen i arbetet. Vi ger också 

varandra support genom att uppmuntra bra lösningar. Vi rättar oss efter extreme 
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programmings värderingar där vi även tar hänsyn till vår egen värdering, ansvar. Där 

värderingen respekt endast handlade om att respektera sina gruppmedlemmar, så handlar 

ansvarsvärderingen om både gruppmedlemmarna och den egna individen. Den personliga 

delen var något vi ansåg saknades bland värderingarna i extreme programming. Det är viktigt 

att tänka på den egna hälsan och undvika överarbetning eftersom det skulle få en negativ 

effekt för hela laget. Även om det är viktigt att bli klar med uppgifterna så vore det osunt att 

tvinga sig själv till arbete trots utmattning eller andra förhinder. Det är helt enkelt viktigt att ta 

ansvar för sig själv och sitt arbete. 

 

Enligt planen i vår iterativa process ska vi när vi är klara med uppgifterna i kategorin “Must 

Have” gå vidare till kategorin “Should Have”, och då göra user stories för dessa uppgifter. 

Eftersom extreme programming är bättre anpassat för större grupper med flera lag hade vår 

process antagligen varit enklare om vi hade haft möjlighet att samarbeta med flera grupper. 

 

4.3 Återkoppling till forskningen 

Av de forskningsartiklar vi läst innan vi startade undersökningen så var det bland annat två 

delar som vi tog med oss från 3D-Virtual Learning Environments: människa-datorinteraktion 

samt artificiella karaktärer. 

Människa-datorinteraktionen innebär att genom att låta spelaren vara med i den virtuella 

miljön och manipulera olika objekt i denna så kommer spelet främja spelarens aktiva lärande. 

Just interaktionen är en fördel som spel besitter jämfört med filmer, bilder och böcker, och 

denna interaktionen existerar tydligt i  GROW’em.  Att kunna plocka upp föremål som krukor 

och frön eller verktyg som vattenkannor och spadar gör det möjligt för spelaren att 

manipulera andra delar av den virtuella världen (Cheok, Pan, Shi, Yang, & Zhu, 2006). 

Gällande artificiella karaktärer så räckte inte tiden till för att hinna implementera ett komplett 

system. Artificiella karaktärer ska uppvisa känslor och personlighet för att kunna fånga 

spelarens uppmärksamhet, vilket gör det enklare att lära ut information. Detta går dock 

varken enkelt eller snabbt att implementera. Gestaltningens närmaste system är ikoner som 

beskriver vad nästa uppgift är, något som efterliknar artificiella karaktärers uppgift av att låta 

spelaren ställa frågor. En ikon som symboliserar blomjord finns ovanför alla krukor när spelet 
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börjar, och när spelaren fyllt krukan med jord ges positiv feedback. Sedan visas nästa uppgift 

som i detta fall utgörs av en fröikon (Cheok et al., 2006). 

 

“Zonen av proximal utveckling” är ett begrepp som myntades av Vygotsky och betyder att 

spelaren kräver omedelbar och konkret återkoppling i form av belöningar för ansträngningar. 

Det är ett sätt att hålla spelaren motiverad och ovillig att ge upp eftersom det skulle innebära 

att de slutar spela spelet. I vårt spel ges därför en positiv feedback när en uppgift är avklarad 

med avsikt att få spelaren att vilja fortsätta spela och utforska. Spelaren kommer kunna 

scanna sin växt i ett register som indikerar vilka plantor som har odlats och vilka som saknas 

för tillfället. Att kunna se växten långsamt växa sig större och större är något som motiverar 

spelaren och får denne att vilja spela vidare (Granic et al., 2014). 

 

 

( Speltest i Oasen. fig 3,. fig 4. Foto: Tony Lin ) 

 

4.4 Speltest 

Vid det slutliga gestaltningsarbetet har fokus legat på att utöka spelmekaniker för att skapa ett 

större återspelningsvärde än tidigare. Med extreme programming gick vi samman för att 

utföra de större utmaningar som fanns listade i Dreamler, och då bland annat hur vi skulle 

förse spelaren med engagerande uppgifter som till exempel att plantera växter på ett korrekt 

sätt (Dreamler AB, 2019). I dagsläget är det möjligt att plantera tre olika växter, men detta 

antal kommer öka framöver i takt med att fler mekaniker blir färdiga. Efter ett av våra speltest 

blev det tydligt att små enkla funktioner, likt att kunna göra sönder fler objekt, var något 

eftertraktat. Ett av föremålen som finns i växthuset är en boombox. Denna spelade vid 

speltestet endast musik, men flera spelare ville flytta runt den, ändra låt, justera volymen eller 

stänga av helt. Även om spelets fokus ligger på att ta hand om plantor och att utöka sin 
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verksamhet så är de små sakerna som boomboxen viktiga för de som vill utforska den 

virtuella miljön. Speltestarna ville i princip greppa tag i och leka med allt som finns i 

växthuset, vilket var roligt att se. Denna enkla funktion skapade en lekfull miljö trots att det 

egentligen inte krävde några mekaniker i sig mer än att det skulle gå att plocka upp objektet 

och kasta iväg det. 

 

4.5 Slutliga gestaltningen 

Vår gestaltning som den ser ut nu är ett växthus som spelaren kan interagera med. Det finns 

flera tomma krukor runt omkring som kan plockas upp för att sedan tas till en skottkärra fylld 

med jord. Genom användning av en blomspade plockas jorden upp och fylls i krukan. 

Spelaren vet vad denne ska göra då ikoner svävar ovanför krukan och visar vad nästa uppgift 

är. Utan dessa ikoner kan det uppstå förvirring inför vad nästa steg är.  

Efter att krukan är fylld med jord ska spelaren bestämma vilken frösort denne vill använda. 

Spelet har sju olika sorters växter, och exempel på dessa är tomatplanta, monstera deliciosa 

och tre olika succulenter som finns i flera olika färger. När fröet är sått så återstår bara att 

vattna jorden med hjälp av en vattenkanna som redan är fylld med vatten. Växten gror 

omedelbart för att ge spelaren en positiv feedback, men hastigheten den växer med är 

långsam och det tar en hel minut för växten att gro färdigt. Under denna minut ska spelaren 

placera krukan på ett bord eller i en hylla för att kunna fokusera på nya växter eller kanske 

gamla. 

 

I en uppdaterad version som vi ser inom en snar framtid så ämnar vi skapa en mer 

engagerande game-loop. Med detta menar vi att spelarna ska komma in i en sorts rytm där de 

utför samma eller liknande uppgifter om och om igen, men att dessa blir mer och mer 

avancerade. En av grundpelarna för att denna game-loop ska fungera är en dator och en 

“scanningsplatta” som ska vara placerade i växthuset. De ska kunna användas till flera olika 

uppdrag. När en växt har grott klart så ska spelaren till exempel kunna scanna växten vid 

datorn. Likt ett register så kommer datorn visa hur många olika sorters växter som existerar i 

spelets värld och hur många växter som har hunnit gro hittills. Detta för att ge spelaren ett 

långsiktigt mål om att gro alla tillgängliga sorters växter.  
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Det är också genom datorn som spelaren ska kunna välja att sälja sina färdiga växter. Att sälja 

ger spelaren en viss summa pengar beroende på hur välskött växten varit och det är med 

dessa pengar spelaren kan köpa nya frön att så. 

 

Framöver vill vi att spelet ska innehålla rabatter och blomsterlådor som ska placeras utanför 

växthuset. Vi vill också att det ska vara möjligt att köpa uppgraderingar som gör det enklare 

att sköta växterna, likt ett bevattningssystem. Plantor ska inte gro klart på en minut efter att 

ha vattnats en gång, utan ska växa i stadier i olika hastigheter där vatten, insektsspray och 

mängden solljus är avgörande faktorer för skötseln av växterna.  

 

 

( Screenshots av slutliga gestaltningen.  

fig 5 visar på att fylla en kruka med jord, fig 6 visar på att vattna jorden i krukan ) 

 

4.6 Sammanfattning 

Projektet  GROW’em  startade av tre studenter som driver spelstudio Okay Games idag.  

Vi upptäckte brister i marknaden då de flesta virtual reality spel hade ett lågt 

återspelningsvärde och saknade en lugn och harmonisk spelmiljö. 

Konceptet prövades genom olika affärsmodeller och slutfördes innan gestaltningsarbete 

startade. Vid kandidatarbetets inledning övergick designprocessen till en iterativ process som 

strukturerades av extreme programming. Vi utgick efter en anpassad version eftersom vi 

endast var två programmerare och planeringsreglerna byttes ut mot prioriteringsmetoden 

MoSCoW. Speltestet vi arrangerade gav ytterligare feedback för att kunna vidareutveckla 

GROW’em . 
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5. Resultat av undersökningen 

Den slutliga prototypen blev ett virtual reality-spel där syftet var att plantera och skörda 

växter ur ett personligt växthus. Resultatdelen sammanfattar hur vårt speltest gick och 

huruvida vi uppnådde resultatet med vårt kandidatarbete.  

 

Den 7:e maj gjorde vi ett speltest i Oasen i Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn som gav 

goda resultat kring hur vi kan vidareutveckla vårt spelkoncept. Efter varje spelare fick alla 

svara på ett frågeformulär som vi och samarbetspartnern hade skapat, och med detta ville vi 

få ut statistik på värdet av vårt gestaltningsarbete. Antal speltestare blev elva personer då 

tiden inte räckte till för flera tester. Frågorna som vi utgick ifrån var:  

 

1. VR låter dig interagera med den virtuella världen med din kropp. Känner du att denna 

interaktion har fördelar över andra spel? 

 

 
( Svar från enkäten. fig, 7 ) 
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2. Kan en vidareutvecklad version av  GROW’em  fungera som ett alternativ till att lära sig om 

växter? 

 
( Svar från enkäten. fig, 8 ) 

 
3. Kändes spelet givande? 

 
( Svar från enkäten. fig, 9 ) 

 
Resultatet visade hur majoriteten hade röstat i varje fråga och detta indikerade fina svar på 

vårt utförande i kandidaten. Spelkonceptet är skapat i virtual reality, och vi ville veta om 

spelandet hade någon betydelse i virtual reality jämfört med andra metoder. Resultatet visade 

sig vara till övervägande del ja. Frågorna därefter hade större marginaler som visade att en 

vidareutvecklad version av  GROW’em  med stor sannolikhet skulle skapa en större och bättre 
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inlärningsmetod om flora. Speltestet gav oss inte bara ett resultat på enkäten, utan även nya 

tankar och idéer från testarna kring hur vi skulle kunna göra spelet mer underhållande.  

 

Majoriteten av alla som speltestade upplevde att spelkonceptet var något unikt och 

spännande. Fastän det inte fanns många mekaniker i spelet var feedbacken hjälpsam och 

givande. Spelet var fortfarande i utvecklingsprocessen och mycket av belöningssystemet hann 

inte implementeras i tid till speltestet. Trots det upplevde testspelaren flera olika känslor av 

tillfredsställelse under odlingen. Något så enkelt som att se ett litet frö växa till liv eller 

möjligheten att kunna leka runt i sitt växthus genom att slå sönder olika krukor var mycket 

uppskattat. Under speltestet upptäckte vi direkt vad som saknades och vad spelarna gärna 

ville ha mer av. Vi insåg att ett speltest maximalt kunde vara några minuter långt, och detta 

gjorde att spelupplevelsen i  GROW’em  inte kunde vara helt verklighetsbaserad. Det fanns 

ingen spelglädje i att vänta flera minuter på att få se sin växt blomstra fram när det fanns 

andra plantor att odla. Det vi däremot kommer förbättra är spänningen och ögonblicket vid 

lyckad odling där vi ämnar införa festliga effekter som tillfredsställer spelaren på ett roligt 

sätt.  

 

Planen efter speltestet kommer bli att försöka hinna implementera flera nya interaktioner 

utifrån feedbacken vi fick och givetvis få igång ett försäljningssystem till datorn inför vårt 

nästa evenemang som blir Creative Coast Festival 2019. Under festivalen kommer vi ställa ut 

spelet, vilket förhoppningsvis kan ge oss ytterligare feedback på vad vi kan fortsätta förbättra 

och finputsa mer på till vår slutliga utställning som blir EXIT 2019. Det kommande speltestet 

kommer som vi märkte under föregående speltest att vara cirka tio minuter per person, vilket 

gör att vi redan nu kan anpassa spelets game-loop utifrån tidsramen. Till våra utställningar 

har vi planerat att införskaffa växthusliknande material för att spelaren ska få uppleva känslan 

av att befinna sig i ett växthus, även om det endast sker i den virtuella världen.  

 

Projektplanen med  GROW’em  har förändrats en del med hjälp av kandidatarbetet. I och med 

att EXIT 2019 närmar sig så kommer en ny prioriteringslista i MoSCoW antagligen behöva 

göras. Vi är nu medvetna om vad majoriteten av alla speltestare vill kunna göra mer av i en 

virtual reality-upplevelse, vilket är av avsevärd betydelse för ett bättre och långvarigt 
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återspelningsvärde i  GROW’em . Planen är att EXIT-exemplaret av spelet ska skapas utifrån 

en kortare spelupplevelse. Detta eftersom vi vill att spelaren ska kunna få uppleva den 

lekfulla miljön med harmonisk växtskötsel på en kort speltid.  

 

Gällande resultatet i förhållande till vårt syfte så har majoriteten av alla som har testat på att 

spela  GROW’em  upplevt att det är en unik idé att lära ut kunskaper genom ett nytt och 

kreativt förhållningssätt. Inlärningsmetoden har blivit underhållande och lekfull i och med att 

inlärningen sker i virtual reality. Detta har dessutom möjliggjort en relativt verklighetsbaserad 

inlärning kring hur autentisk flora fungerar. Med hjälp av vår forskning har vi hittat många 

intressanta och lärorika artiklar om hur spel och virtual reality har haft positiv inverkan på 

mänskligheten. Tack vare sjukvårdens och militärens användning av spel i övningssyfte kan 

fler människoliv räddas. Angående designprocessen så är  GROW’em  ett redan existerande 

spelkoncept sedan en tid tillbaka, vilket har gjort att designprocessen för kandidatarbetet till 

övervägande del har handlat om hur vi kan förbättra spelet med nya och kreativa tankar. 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel beskrivs hur en interaktion i virtual reality fungerar, vad kandidatarbetet har 

gett för resultat för  GROW’em,  samt vad vi fick ut av vårt speltest i Oasen i Blekinge 

Tekniska Högskola. Vi kommer att använda feedbacken från speltestet för att omprioritera 

projektplanen och utveckla spelet vidare inför nästa evenemang som blir Creative Coast 

Festival . 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi diskutera vårt kandidatarbete, synpunkter på Unreal Engine 4, vår 

process fram till Creative Coast Festival 2019 samt hur planen för  GROW’em  ser ut efter 

EXIT 2019.  

 

GROW’em  utvecklades i spelmotorn Unreal Engine 4 (Epic Games, 2018) vilket har varit 

både positivt och negativt för oss. De flesta projekt som vi tidigare har utvecklat har gjorts i 

spelmotorn Unity, vilken vi upplever att vi är betydligt mer bekväma med. Anledningen till 

att Okay Games valde Unreal Engine 4 var att denna uppvisade fler fördelar när det gällde att 

utveckla konceptet på ett estetiskt plan. Programmeringsspråket använder dessutom en 

mindre avancerad metod som är lättare att lära sig.  GROW’em  blev på så sätt vårt första 

riktiga spelkoncept som vi utvecklade i Unreal Engine 4, och även vårt första i virtual reality.  

Vi skulle inte kunna hävda att någon av oss har riktigt goda kunskaper med Unreal Engine 4 

trots att  GROW’em  har varit under utveckling i snart ett år.  

 

Niklas var först var osäker om att arbeta med en grupp som redan arbetat ihop med ett projekt 

i över sex månader. Hans stora osäkerhet var att han trodde att han inte skulle kunna komma 

med egna idéer eller implementera saker i spelet som han ville ha med. Dock eftersom vi 

arbetat ihop tidigare och vi känner varandra så var det skälet till att samarbetet fungerade väl.  

Den stora utmaningen för Niklas blev just gestaltningsdelen, att komma in i ett spelprojekt 

där flera månader av kod har skrivits. En hjälp i detta var användandet av extreme 

programming och samarbetet som kunde ske med Tony.  

 

När vi tillämpade metoden extreme programming så valde vi att inte använda alla metodens 

regler. Trots detta var metoden givande för vårt projekt. I början upplevde vi det som svårt att 

minnas alla regler och värderingar. Pair programming visade sig dock vara en avgörande 

regel eftersom den kunde ge den externe partnern Niklas en mer övergripande bild av hur 

projektet fungerade. Genom att programmera tillsammans och hjälpas åt vid problem kunde 

han enkelt introduceras i projektet. 
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Vår andra metod, MoSCoW, har vi som sagt använt i flera tidigare projekt och upplägget 

känns fortfarande användbart för en vidareutveckling av  GROW’em . Vi behöver dock 

omprioritera den feedback vi fick vid senaste speltestet i vår nya demo som ska användas på 

Creative Coast Festival och EXIT. Feedbacken hjälpte oss otroligt mycket och det gav oss 

många nya tankar och idéer kring hur  GROW’em  kan ta sig till en ny nivå av spelglädje.  

 

En baksida vi upplevde med MoSCoW var att vi blev stressade över att komma igång med 

gestaltningsarbetet. Detta ledde till att vissa uppgifter inte hamnade i rätt kategori, något som 

vi fick lägga tid på senare. Om vi hade kunnat uppdatera kategorierna varannan vecka hade 

prioriteringslistan blivit betydligt bättre. Ett projekt kan snabbt förändras och det är lätt hänt 

att tidsestimeringen och prioriteringen av uppgifter förändras efter en tids arbete. 

Tidsestimeringar och prioriteringar måste således justeras efterhand som utvecklarna bekantat 

sig med spelet och dess krav. 

 

Samarbetet med den andra gestaltningsgruppen har varit utmärkt under kandidatarbetet. 

Under våra möten fick alla sina röster hörda och det uppstod inga problem varken i 

planerings- och arbetsprocessen. Vårt gestaltningsområde har varit i 

programmeringssektionen medan den andra gruppen har fokuserat på estetiken. Trots att våra 

gestaltningsarbeten skiljer sig i stor omfattning så har vi haft daglig kontakt med varandra för 

att bibehålla en bra kommunikation. Ibland uppstod problem när vissa uppgifter inte kunde 

slutföras eller testas då någon av grupperna inte var klara eller inte prioriterade just den 

uppgiften. Samarbetsgruppen hade till exempel gjort flera nya växter som de ville testa för att 

se hur de ser ut när de gror, medan vi hade lagt fokus på att utveckla ett system för 

spelaruppgifter, vilket gjorde att vi antingen skulle överge vårt system eller låta 

samarbetsgruppen arbeta på en annan uppgift under tiden.  

 

Under våra speltester som ska ta runt tio minuter blir växterna fullvuxna på en minut, vilket 

fick oss att fundera om lärandet och dess koppling till realism. I verkligheten så gror en växt 

från frö till växt på veckor, månader eller år. Vi anser att den korta demotiden leder till 

uppoffringar för realism och lärandet. 
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Spelet “Stardew Valley” (ConcernedApe, 2016), som har inspirerat  GROW’em  handlar om en 

person som ärver sin farfars förfallna bondgård. Spelet fokuserar på att plantera växter, och 

växterna tar allt mellan fyra dagar och två veckor för att bli klara. Utöver detta finns andra 

uppgifter som sysselsätter spelaren. För ett spel som  GROW’em,  som endast utspelar sig i just 

ett växthus,   finns det inte riktigt samma möjligheter till att sysselsätta spelaren under en 

längre period. Under utställningen till EXIT blir vi tvungna att uppoffra den realism vi strävat 

efter eftersom vi inte ser någon rimlig lösning på den korta demotiden. 

Vår lösning för en framtida utveckling av  GROW’em  är att projektet inte följer speltestets 

principer utan att plantor ska växa i stadier i olika hastigheter där vatten, insektsspray och 

mängden solljus är avgörande faktorer för skötseln av växterna. 

 

Efter speltestet skulle spelaren svara på några frågor där vi undrade om spelet kändes 

givande, något som majoriteten instämde. 

"Zonen av proximal utveckling" nämndes både i tidigare & aktuell forskning och 

designprocessen. Den beskriver den motivativa zonen som balanserar de optimala nivåerna 

av utmaning och frustration med tillräckliga upplevelser av framgång och prestation (Granic 

et al., 2014). Möjligheterna till att motivera spelaren att fortsätta spela är något alla 

spelutvecklare har i åtanke, och med  GROW’em  så är det en viktig faktor eftersom vi vill att 

spelaren ska spela under en längre tid. Detta för att spelaren ska kunna lära sig dels spelets 

mekaniker, dels mer om växtskötsel.  

Spelets växtregister, ett system som låter spelaren se vilka växter som har såtts, är den 

mekanik vi menar ska hålla kvar spelaren under en längre period genom att ge spelaren ett 

mer långsiktigt mål.  

Den mer direkta motivationen kommer från att utföra uppgifterna som leder till en 

grönskande växt. När spelaren fyller krukan med jord, när fröet sätts i jorden, och när 

vattningen görs ska spelet ge en positiv feedback som ska ge spelaren en känsla av framgång. 

Att ge spelaren beröm för sina prestationer är något vi vet fungerar, men upplevs lite för 

barnslig och passar inte målgruppen för  GROW’em . 

 

I slutspurten fram till utställningen EXIT så planerar vi att lägga vårt fokus på att slutföra 

våra MoSCoW-uppgifter och vi upplever redan nu att det är ont om tid. Vi kommer även 
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planera in vilka uppgifter som behöver bli slutförda för att skapa en så bra spelupplevelse 

som möjligt på Creative Coast Festival. Slutligen kommer fokus återigen ligga på att gestalta 

spelet ytterligare så det blir så fulländat som möjligt. Vi vill kunna känna oss helt nöjda med 

den version av  GROW’em  som vi presenterar på EXIT-utställningen.  

 

Vi har som målsättning att göra  GROW’em  till ett koncept med långvarigt återspelningsvärde 

i virtual reality med kreativa interaktioner kring hortikultur. Planen med  GROW’em  efter 

EXIT är att Okay Games ska färdigställa spelet i så stor omfattning att det kan publiceras på 

spelmarknaden. Inom företaget finns också en strävan om att hitta en samarbetspartner inom 

samma bransch för att kunna expandera  GROW’em -visionen.  

 

En fråga vi fick av handledare Fredrik Gullbrandson var hur undersökningen hade sett ut om 

den inte var i virtual reality.  

Vår slutsats är att spelupplevelsen i  GROW'em  inte hade haft samma effekt på lärande ifall en 

annan metod än virtual reality hade använts. Tekniken kan engagera lärandet både kognitivt 

och fysiskt genom immersiva och interaktiva upplevelser. Virtual realitys fysiska handlingar 

har en stark inverkan på individen, något som främjar spelarens aktiva lärande. 

Virtual reality genererar en underhållande spelupplevelse när kroppen interagerar i en miljö 

som resulterar i att inlärningsmetoden upplevs annorlunda. Virtual reality är en utmärkt 

plattform för att designa interaktiva och manipulerbara miljöer, men att skapa dem i 

lärandesyfte är komplicerat och resurskrävande. Plattformen kan då i lärandesammanhang 

vara mer passande som ett visuellt verktyg utanför spelvärldens traditionella ramar. Virtual 

reality kan därmed bli ett medel för aktivt lärande, inte bara en form av underhållning.  

 

Sammanfattning 

GROW’em  utvecklades i Unreal Engine 4 vilket skapade svårigheter för gruppen. Okay 

Games som utvecklade  GROW’em  fick in två nya kollegor som visade framsteg i sina arbeten 

ganska tidigt i projektet. Samarbetet mellan två gestaltningsgrupper fungerade utmärkt och 

planen är nu att fokusera på Creative Coast Festival samt EXIT 2019. 

Trots att många mekaniker vid speltesten inte var implementerade så upplevde spelarna att 

inlärningsmetoderna hade en grund för att vara ett alternativ till att lära sig om flora. 
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7.3 Grafiska bilagor 

Här har vi alla bilder som finns med i texten med egna beskrivningar och vem som äger 
bilden. Alla bilder ägs av författarna. 

 

(Ifylld Lean Canvas mall, screenshot, fig. 1 ) 

( Översikt av vår iterativa process. fig, 2) 
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( Speltest i Oasen. fig, 3. Foto: Tony Lin )              ( Speltest i Oasen. fig, 4. Foto: Tony Lin ) 

 

   

( Screenshots av gestaltningen,. fig 5.) (Screenshots av gestaltningen,. fig 6. ) 

 

 
( Svar från enkäten. fig, 7. “VR låter dig interagera med den virtuella världen med din kropp. 

Känner du att denna interaktion har fördelar över andra spel?” ) 
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( Svar från enkäten. fig, 8. “Kan en vidareutvecklad version av GROW’em fungera som ett 

alternativ till att lära sig om växter?” ) 
 

 
( Svar från enkäten. fig, 9. “Kändes spelet givande?” ) 
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