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1. Sammanfattning 
Den senaste tiden har man kunnat höra larm om hur mycket Sveriges skolresultat sjunkit och 

fortsätter att sjunka i PISA undersökningen. Resultatet låg vid den senaste undersökningen år 2012 

under genomsnittet i alla områden, det vill säga matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 

(Skolverket, u.å & OECD, 2013). Skolverkets hypoteser över möjliga anledningar till skolresultaten 

är bland annat att problemlösningsförmågan är kopplad till elevens motivation och uthållighet, att 

eleverna får bristande stöd eller att det är elevernas attityd. (Skolverket, u.å).  

 

Vi undersöker i denna studie huruvida gamification kan vara en del i lösningen för att öka 

motivationen i den svenska skolan. Som datainsamlingsmetod gör vi en litteraturstudie samt 

intervjuar en lärare. I litteraturstudien studerar vi förutom gamification, områdena motivation, 

inlärning och pedagogik. När vi sedan analyserar materialet letar vi efter kopplingar mellan tidigare 

studier på gamification, kopplingar mellan de olika disciplinerna samt intervjumaterialet. 

 

Det vi finner är att gamification i tidigare studier gett blandade resultat, merparten är dock neutrala 

till positiva. Vidare finner vi ett flertal möjligheter men även risker samt oklarheter i användningen 

av gamification. Riskerna och oklarheterna är främst kopplat till det mer långsiktiga perspektivet 

då de flesta tidigare studierna har ett kortsiktigt perspektiv. 

 

Slutsatserna vi drar är främst att vidare forskning skulle vara att föredra för att reda ut de risker 

och oklarheter vi identifierat. Men vi drar även slutsatsen att gamification har potential att vara ett 

verktyg i lärarens verktygslåda som kan plockas fram i syfte att öka motivationen hos eleverna. 
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2. Ordlista 
Användare: är en person eller föremål som använder något. (Wikipedia, 2014). Vi syftar i denna 

uppsats på användare av digitala programvaror. 

Gamer: är en person som spelar TV-spel, datorspel, rollspel, brädspel och/eller kortspel. 

(Wikipedia, 2014).  

Gamification: är användningen av spelkoncept i det vardagliga livet med syfte att motivera och 

engagera människor i annars kanske inte så motiverande och engagerande uppgifter. (Deterding et 

al., 2011 & Dale 2014) 

Inlärning: är en process vilket genom erfarenhet producerar en relativt bestående och 

anpassningsbar ändring i en människas kapacitet för beteende.(Holt et al., 2008 & Illeris, 2007) 

Inre motivation: är när motivationskällan ligger i individens önskan att utföra en uppgift för sin 

egen skull. (Benabou & Tirole, 2003) 

Motivation: skulle kunna definieras som en process som sätter igång, ger riktning åt, upprätthåller 

och bestämmer intensiteten i ett beteende. (Kaufmann & Kaufmann, 2010 & Holt et al., 2008). 

OECD: The Organisation for Economic Co-operation and Development, vilket är en organisation 

med syfte att stödja politik som ska förbättra den ekonomiska och sociala välfärden för människor 

runt om i världen. (OECD, u.å). 

Pedagogik: skulle kunna definieras som vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, 

undervisning och utbildning. (Nationalencyklopedin, 2014). 

PISA: är en internationell undersökning som försöker utvärdera länders utbildningssystem runt 

om i världen. Detta genom att testa 15-åringars kunskap inom ett antal olika områden samt hur väl 

eleverna kan använda kunskaperna i verkliga livet och vara en del av samhället. (OECD, u.å). 

The novelty effect: kan beskrivas som att man initialt presterar bättre när ny teknik presenteras, 

inte på grund av någon faktiskt förbättring i lärande eller prestation men på grund av ökat intresse 

för den nya tekniken. (Porter, 2012 & Wikipedia, 2014) 

Yttre motivation: är när motivationskällan ligger i en belöning kopplat till utförandet av en 

uppgift. (Reiss, 2012) 
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3. Inledning 
PISA är en internationell undersökning som försöker utvärdera länders utbildningssystem runt om 

i världen. Detta genom att testa 15-åringars kunskap inom ett antal olika områden samt hur väl 

eleverna kan använda kunskaperna i verkliga livet och vara en del av samhället. (OECD, u.å) 

 

Den senaste tiden har man kunnat höra larm om hur mycket Sveriges skolresultat sjunkit och 

fortsätter att sjunka i PISA undersökningen. Sverige är för tillfället det land vars skolresultat 

sjunker mest av alla medlemsländerna i The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD). Resultatet låg vid den senaste undersökningen år 2012 under genomsnittet i 

alla områden, det vill säga matematik, läsförståelse och naturvetenskap. (Skolverket, u.å & OECD, 

2013) 

 

Utöver områdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap har även problemlösningsförmågan 

hos elever testats. Även här har Sverige svaga resultat och presterar under genomsnittet. I detta 

test framgår det att svenska elever är bättre på enklare uppgifter och sämre på svårare uppgifter 

där reflektion och kontrollering krävs. Skolverkets hypoteser över möjliga anledningar till 

skolresultaten är bland annat att problemlösningsförmågan är kopplad till elevens motivation och 

uthållighet, att eleverna får bristande stöd eller att det är elevernas attityd. (Skolverket, u.å) 

 

Samtidigt har ett begrepp vid namn gamification på senare tid blivit allt mer populärt (McCormick, 

2013). Konceptet gamification innebär användningen av spelkoncept i det vardagliga livet med 

syfte att motivera och engagera människor i annars kanske inte så motiverande och engagerande 

uppgifter. (Deterding et al., 2011 & Dale 2014) 

 

De flesta ungdomar spelar idag datorspel, i det sammanhanget verkar det inte vara någon brist på 

motivation?(Statens medieråd, u.å & KTH, 2005). Vidare sägs det att vi lär oss snabbare genom att 

använda just spel och lek som inlärningsmetod (Zichermann & Cunningham, 2011). Är det möjligt 

att kombinera de motiverande källorna ifrån spelvärlden med problematiken som finns inom 

skolan? Eller med andra ord, kan gamification vara en del i lösningen för att öka motivationen i den 

svenska skolan?  
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4. Syfte 
Syftet är att undersöka huruvida gamification kan vara en del i lösningen på att öka motivationen i 

den svenska skolan. För att förtydliga avser vi alltså inte att lösa de problem skolan står inför, vi 

avser endast att undersöka huruvida gamification kan vara en del i lösningen på problemen i skolan 

eller inte. Resultatet vi avser att producera kan användas i rådgivningssyfte för beslutsfattare eller 

övriga intressenter inom skolan vid beslut om användning av gamification. 

5. Frågeställning(ar) 
Vår huvudsakliga frågeställning är: Kan gamification vara en del i lösningen för att öka 

motivationen i den svenska skolan?  

 

För att bilda oss en god uppfattning och kunna svara på huvudfrågeställningen har vi tagit fram 

följande underliggande frågeställningar. 

● Vad är gamification? 

● Vad består gamification av? 

● Hur har gamification använts i praktiken? 

● Hur fungerar motivation? 

● Hur fungerar inlärning?  

● Finns det kopplingar mellan motivation, inlärning, pedagogik och gamification, iså fall vilka? 

6. Perspektiv 
Gamification är ett begrepp som vi kommit i kontakt med i olika sammanhang och som vi alltid 

tyckt varit intressant då vi själva är gamers och har sett hur spel kan engagera människor att göra 

diverse uppgifter. Dessa uppgifter behöver inte vara roliga och engagerande i sig utan själva spel 

omgivningen uppmuntrar dig att göra dem på ett roligt och engagerande sätt. Något vi själva 

märkte som elever i den svenska grundskolan är att denna typ av engagemang som återfinns i 

spelvärlden är väldigt liten eller inte existerar alls i skolan. Det är därför vi tycker det är extra 

intressant att kombinera just problemet i skolan med möjligheterna i att använda olika koncept 

ifrån gamification. Eftersom att vi är gamers själva och studerar och är insatta i IT området kan det 

vara så att vi blivit lite för hemmablinda för att se nackdelarna och svagheterna med gamification, 

det är något vi är medvetna om och vi försöker givetvis trots det vara objektiva. 

 

När vi undersöker gamifications potential utgår vi först och främst ifrån elevernas perspektiv, om 

motivationen och inlärningen kan tänkas öka/förbättras för dem. Det är trots allt främst eleverna 

som skolan är till för att utveckla. Men vi ser även en möjlighet att delvis ha lärarens perspektiv 

också för att se vilket stöd gamification kan ge i form av ökad pedagogisk förmåga eller liknande. Vi 

menar att en ökad pedagogisk förmåga hos läraren troligen borde resultera i någon form av positiv 

effekt för eleverna. 

 

Vi fokuserar på en digital implementation av gamification, det vill säga digitala programvaror som 

använder gamification koncept. Det utesluter inte att gamification i form av exempelvis den fysiska 

guldstjärnan fortfarande är intressant för oss men vi kommer som sagt att lägga fokus på det 

digitala då vi ser störst potential där och att det ger en starkare koppling till informatiken. 
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Följande när vi beskriver olika områden använder vi begrepp så som individ, användare, lärare och 

elever. Med dessa begrepp syftar vi på samma grupp människor utifrån olika perspektiv, när vi 

beskriver vissa motivationsteorier anser vi att det är mer passande att använda exempelvis individ 

som begrepp för att beskriva eleven eller läraren och när vi talar om gamification koncept i en 

digital programvara är användare ett mer lämpligt begrepp att beskriva eleven eller läraren med 

7. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metodval vi gör i vårt arbete. 

 

För att söka svar på vår frågeställning gör vi en metodtriangulering genom att genomföra en 

litteraturstudie samt intervjuer. Att använda mer än en datainsamlingsmetod möjliggör att se på 

vår frågeställning från olika perspektiv vilket kan leda till att det blir mer vikt i vår studie. (Oates, 

2013). 

 

Vi skriver i nutid, det motiveras av Webster & Watson (2002) som rekommenderar att man antigen 

skriver i dåtid eller nutid och de förespråkar att man ska skriva i nutid. För det ger en större känsla 

av omedelbarhet och gör texten snabbare för läsaren att läsa och därför väljer vi nutid. Vidare 

behåller vi många av de engelska termerna inom bland annat gamification då vi inte anser att 

översättningarna skulle ge oss något speciellt och att vi på så sätt undviker tolkningsfel som kan 

uppstå i översättningarna. 

7.1 Datainsamling litteraturstudie 
Vi börjar datainsamlingen med att definiera ett antal nyckelord/begrepp som vi ska söka med, för 

en del av begrepp tar vi fram ett antal synonymer som vi också kan söka på. Vi påbörjar sedan 

sökningen med de mest centrala nyckelorden och utvärderar sedan resultatet genom att ställa oss 

frågor som: Får vi någon relevant information? Är det för många resultat? Är det för få resultat? 

Beroende på svaren på dessa frågor anpassar vi vår fortsatta sökning genom att om vi exempelvis 

får för många resultat kanske söker i en mindre databas eller försöker filtrera mer eller kanske 

använder ett annat begrepp. Vi söker även på andra områden än gamification så som motivation, 

inlärning och pedagogik för att skapa oss en mer grundläggande förståelse kring teorierna som 

presenteras i gamification. (Webster & Watson, 2002). Resultaten i sökningarna sorteras efter 

relevans och vi väljer ut artiklar genom att gå igenom sökresultaten uppifrån och ner med fokus på 

rubriken. Om rubriken känns relevant så läser vi igenom sammanfattningen för att ytterligare 

avgöra om det är relevant, sen går vi vidare till introduktionen och slutsatsen och till sist om den 

fortfarande känns relevant så läser vi hela artikeln för att sedan kunna fastställa om vi kan använda 

oss av den eller inte. (Oates, 2013). När det kommer till vilket urval vi gör av de artiklarna som 

finns i sökresultaten är vi vid gamification sökningarna ganska öppna för olika sorters artiklar för 

att vara så objektiva som möjligt. Vi valde främst de studier som hade en koppling mellan 

gamification och skolan, men även studier som inte hade den kopplingen. De artiklar vi valde bort 

var främst de som inte hade någon tydlig anknytning till gamification. För att ytterligare förtydliga 

valde vi exempelvis bort artiklar som handlade om game-based learning, e-learning eller andra 

liknande områden som inte är gamification. Vid de övriga ämnesområdena inlärning, motivation 
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och pedagogik har vi varit mer stränga i vårt urval av artiklar. Vi valde främst ut de artiklar med en 

mer grundläggande beskrivning av olika fenomen inom områdena och vi valde främst bort artiklar 

som var för vinklade eller nischade till olika problemställningar. Det sistnämna urvalet gjorde vi för 

att vi mer är ute efter den grundläggande information och de definitioner inom områdena som 

behövs för att besvara vår frågeställning. De referenser som återfinns i de artiklar och böcker vi 

hittar i våra sökningar går vi sedan igenom för att på så sätt hitta de lite större tidskrifterna och 

tyngre undersökningar som finns inom områdena. Vi fortsätter söka efter artiklar tills vi slutar hitta 

nya koncept och först då börjar vi se vår sökning inom ett område som närmare klar. (Webster & 

Watson, 2002) 

 

De databaser och söktjänster vi använder oss av är Summon, Google scholar, Google, Scopus, IEEE 

Explore och ABI/Inform. I alla dessa databaser hittar vi artiklar, konferenshandlingar, 

tidskriftsartiklar, branschtidningsartiklar och så vidare. Vi söker först och främst i Summon, om vi 

får stora resultat så söker vi vidare på den sökningen i mer specifika databaser som exempelvis 

Scopus för att få smalare och mer specifika sökresultat. Google scholar söker vi i när vi inte hittar 

något med vårt sökord, om länkningen inte fungerar, om inte fulltext finns tillgängligt eller för att 

gå mer in på djupet på olika komponenter och koncept som tidigare sökts upp i andra databaser. Vi 

använder oss också av en del böcker som vi hittar genom att bland annat fråga psykologi och 

pedagogik lärare om rekommendationer kring ämnesområdena inlärning, motivation samt 

pedagogik.  

 

Vi väljer enligt Webster & Watson (2002) rekommendationer att använda oss av en tabell för att 

strukturera våra sökningar och på så vis få en bättre överblick över vår datainsamling till 

litteraturstudien. Följande i tabell 1 är ett utdrag från tabellen, för full överblick se bilaga 1. 

Sökningar som inte ger något resultat som vi använder oss av presenteras i bilaga 3. 

 

Databas Sökord Avgrä
nsnin
gar 

Sökträffar Datum Titel Författar
e 

Typ 

Scopus Gamification  573 2014-
11-12 

Assessing the effects of 
gamification in the classroom: A 
longitudinal study on intrinsic 
motivation, social comparison, 
satisfaction, effort, and academic 
performance 

Hanus, 
M.D. 

Tidskriftsartikel 

     Gamification and student 
motivation 

Buckley, 
P, Doyle, 
E 

 

     Assessing the effects of 
gamification in the classroom: A 
longitudinal study on intrinsic 
motivation, social comparison, 
satisfaction, effort, and academic 
performance 

Hanus, 
Michael 
D; Fox, 
Jesse 

 

Tabell 1.  



10 

7.2 Datainsamling intervju 
När det kommer till valet av datainsamlingsmetod som ska komplettera litteraturstudien väljer vi 

intervju. Valet att göra intervjuer grundas främst på att det bör ge oss en stor och detaljrik 

datamängd, vilket är något vi anser passar till denna studie. (Oates, 2013). Vi har intervjuat en 

person på grund av ett stort bortfall och möjliga effekter av det beskrivs senare under metodkritik. 

 

När det kommer till utformningen av intervjuunderlaget börjar vi med att förklara grundläggande 

vad gamification är och vad tanken är med det. Då de potentiella informanterna troligen inte är 

insatta försöker vi inte gå in på djupet och krångla till det, vi försöker istället använda exempel som 

de förhoppningsvis kan koppla till. När vi tar fram intervjufrågorna utgår vi ifrån det vi finner mest 

relevant baserat på vår litteraturstudie samt vår frågeställning. För att formulera frågorna skriver 

vi först ned ungefär det som skulle frågas och diskuterar sedan sinsemellan kring huruvida de 

specifika frågorna känns relevanta samt objektiva. Vidare placerar vi de enklare frågorna först följt 

av de frågor som kräver lite mer tanke senare för att informanten ska hinna bli varm i kläderna. 

(Oates, 2013) 

 

Vi använder oss av strukturerad intervju för att vi kommer ställa fasta frågor med öppna svar och 

kommer inte fråga några följdfrågor. Detta val gör vi på grund av att det tillåter oss att kunna dra 

mer generella slutsatser kring resultatet. (Oates, 2013) 

 

Följande presenterar vi de intervjufrågor vi använder oss av samt de bakomliggande 

motiveringarna till dem. Den övergripande strukturen är de enklare frågorna först, vi placerar även 

de frågor som syftar till att bilda en sorts bakgrund kring informanten i början. Vi går efter det över 

till frågor som är kopplade till våra frågeställningar kring motivation och gamification och så vidare. 

Fram mot slutet är frågor som beror huruvida gamification kan vara en lösning eller inte. För hela 

intervjuunderlaget se bilaga 2. 

 

● Vilken årskurs undervisar du i? 

Då vår studie fokuserar på de lägre instanserna i skolan som grundskolan är det relevant för 

oss att se vilken årskurs informanten undervisar i, för att kunna se hur pass kritiska vi bör 

vara vid analysen av resultaten. För att förtydliga kan fortfarande svaret vara relevant trots 

att läraren undervisar en annan årskurs men en vis eftertanke bör göras. 

● Hur många års erfarenhet som lärare har du? 

Hur mycket erfarenhet har läraren kan ha betydelse för vilken tyngd det ligger i vad 

informanten säger. 

● Känner du att du förstår ungefär vad grunden i gamification är? 

Vi ser det inte som självklart att en lärare helt enkelt kan ta åt sig ett begrepp som 

gamification, möjligen skulle det kunna vara svårt att förstå vilket kan vara relevant vid ett 

eventuellt införande av gamification i deras verksamhet. Vi ser även att det kan vara 

relevant att veta ifall informanten förstår begreppet eftersom att det kan ha betydelse för 

vilken tyngd det ligger i svaren. 

● Spelar du digitala spel på fritiden? Observera att mobil spel och räknas 

○ Om ja hur mycket då ungefär? 
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Den här frågan motiveras av en underliggande tanke vi har kring att det finns en 

sannolikhet att de som själva spelar mycket datorspel möjligen skulle kunna vara mer 

positivt inställda till gamification än övriga informanter.  

● Hur motiverar du dina elever? 

Den här frågan kopplas till de frågeställningar vi har kring motivation, vi hoppas här kunna 

se mönster mellan de olika områdena vi har i vår teoretiska bakgrund. 

● Vad ser du att dina elever blir mest motiverade av? 

Den här frågan kopplas till de frågeställningar vi har kring motivation, vi hoppas här kunna 

se mönster mellan de olika områdena vi har i vår teoretiska bakgrund. 

● Tror du gamification kommer öka eller minska elevernas motivation och eller 

engagemang i skolan? 

Den här frågan kopplas till de frågeställningar vi har kring motivation, vi hoppas här kunna 

se mönster genom att jämföra resultaten från informanterna med vår teoretiska bakgrund. 

● Finns det några viktiga aspekter du tror behöver tänkas extra på vid eller innan ett 

införande av gamification i större utsträckning i skolan? 

Den här frågan kopplas till de frågeställningar vi har kring hur gamification troligen bör 

utformas för bästa resultat, vi hoppas här kunna se mönster genom att jämföra resultaten 

från informanterna med vår teoretiska bakgrund. Vi tror även att lärarna kan ett perspektiv 

som vi inte har framhävt. 

● Efter denna korta introduktion till gamification, vad är din spontana inställning till 

det? 

Den här frågan kopplas till de frågeställningar vi har kring huruvida gamification är en 

möjlig del av lösningen. Vi har en underliggande tanke om att lärarens inställning till 

gamification kan vara en viktig aspekt att ta hänsyn till vid ett införande. 

● Känner du till att Sveriges resultat sjunkit i den senaste PISA undersökningen? 

○ Tror du iså fall gamification kan vara en del i lösningen på det? 

Vi avser med den här frågan att få en koppling mellan PISA rapporten och gamification för 

att i slutändan svara på de frågeställningar vi har kring huruvida gamification är en del i 

lösningen eller inte. 

 

När det kommer till själva intervjumomentet använder vi oss av ljudinspelning för att sedan 

transkribera materialet vilket tillåter oss att fokusera på intervjuprocessen och i större detalj kunna 

analysera materialet senare. Vidare hade även videoinspelning kunna varit ett alternativ som ger 

ytterligare detaljrikedom men vi väljer ljudinspelning istället på grund av en del av de etiska 

aspekter som vi nedan beskriver. (Oates, 2013) 

 

Sökandet av informanter gör vi främst via telefon där vi ringer rektorer, lärare och sekreterare, de 

som vid ett antal tillfällen inte svarar mailar vi istället. Vi utgår främst ifrån listan med registrerade 

grundskolor i Örebro kommun via deras hemsida, listan går att hitta på följande länk 

http://www.orebro.se/988.html. Vi har som komplement även använt sociala medier i sökandet. 

http://www.orebro.se/988.html
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7.3 Etik 
I genomförandet av vår intervju tar vi hänsyn till de etiska apsekter som beskrivs i Oates (2013). 

Bland alla etiska föreskrifter tar vi bland annat hänsyn till informanternas rättigheter. 

Informanterna har rätt att inte vilja delta, rätt att avbryta ett deltagande, rätt att bli informerade 

innan deltagande, rätt att vara anonyma samt rätt till konfidentialitet. Vi som utförare har även 

skyldigheter som att inte inkräkta för mycket i onödan hos en informant, visa integritet, visa 

professionalism och att inte plagiera andras arbete.  

7.4 Analysmetod litteraturstudie 
Vi börjar läsa litteraturen kopplad till gamification för att på så sätt få en grundförståelse inom 

området för att sedan läsa vidare inom de andra områdena som inlärning, motivation och 

pedagogik. Den grundförståelse vi bildar oss inom gamification använder vi för att se eventuella 

kopplingar till de övriga områdena i syfte att hitta stöd eller motsägelser kring vår frågeställning: ” 

Kan gamification vara en del i lösningen för att öka motivationen i den svenska skolan?”. För att 

ytterligare förtydliga söker vi exempelvis efter om det finns motivationsteorier som talar för eller 

emot de olika gamification koncepten. Vi analyserar i denna ordning för att kunna avgöra vad som 

är relevant i relation till gamification inom de övriga områdena. Vi är medvetna om att det medför 

en viss subjektivitet, mer om det beskrivs senare under metodkritik. Förutom att söka kopplingar 

områdena emellan söker vi även inom gamificationlitteraturen efter kopplingar i de tidigare studier 

som gjorts som vi hittat. Exempelvis söker vi efter hur motivationen har påverkats, hur långa 

studierna var, vart de var genomförda och eller hur inlärningen hos eleverna påverkats. Vidare 

använder vi oss av tabeller för att underlätta för oss att hålla reda på all litteratur medan vi 

analyserar den enligt Oates (2013) rekommendationer. 

7.5 Analysmetod intervju 

Vi börjar analysera intervjuresultatet genom att läsa igenom det transkriberade materialet 

i sin helhet en gång först för att bilda oss en generell uppfattning av innehållet. Vidare går 

vi var för sig igenom fråga för fråga för att hitta den mest centrala informationen. (Oates, 

2013). Vi jämför sedan informationen från intervjun med resultatet ifrån litteraturstudien för att 

finna eventuella likheter, motsägelser eller avikelser. Då vi endast har en intervju blir det inte 

relevant att jämföra intervjuer sinsemellan och därför återfinns det inte något sådant i analysen, 

resultatet av det blir av vi mer direkt jämför intervjun med litteraturen. 

7.6 Källkritik 
En observation vi gör i de flesta studier som gjorts där gamification infördes inom skolan, är det 

oftast under perioden av en kurs som till exempel i Goehle (2013) och Buckleya et al. (2014). En 

kurs på cirka tre till fem veckor är relativt till längden av hela skolgången i Sverige ganska 

kortvarig. Det kan till och med tänkas vara för kort för att kunna dra slutsatser med hög validitet. 

En möjlig faktor som skulle kunna påverka dessa mer kortvariga studiers validitet är något som 

kallas “the novelty effect”. The novelty effect kan beskrivas som att man initialt presterar bättre när 

ny teknik presenteras, inte på grund av någon faktiskt förbättring i lärande eller prestation men på 

grund av ökat intresse för den nya tekniken. (Porter, 2012 & Wikipedia, 2014) 
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Ytterligare en brist som återfinns i vissa av studierna vi refererar till, som exempelvis Goehle 

(2013) eller Buckleya et al. (2014) är att det inte finns någon kontroll grupp när undersökningar 

huruvida bland annat motivationen påverkas vid införande av gamification gjorts. Resultatet i en 

sådan studie får därmed inte samma validitet då det blir svårt att bland annat peka ut gamification 

som den orsakande faktorn till den ökade/minskade motivationen. Ett flertal studier som 

exempelvis Hanus et al. (2014), Ibanez et al. (2014) och Domínguez et al (2013) har kontroll 

grupper och då de inte visar skillnader av omfattande betydelse jämntemot de utan kontroll 

grupper anser vi ändå att det finns en viss grad av validitet i användandet av de utan kontroll 

grupper. 

 

När det kommer till valet av böcker har vi ofta använt stora böcker inom ämnet som till exempel 

Holt et al. (2012) där boken kommer ut i nya upplagor hela tiden och som vi fick tips om via 

universitetslärare som undervisar inom det specifika området som boken handlar om. Boken 

Zichermann et al. (2011) verkar vara en stor bok inom sitt område främst med motiveringen att vi 

ser många artiklar i vår litteraturstudie som refererar till den. När vi inte hade samma tecken på att 

det var de större böckerna så kollade vi på allt ifrån hur texten skrevs, designen på boken, vem 

författaren var etc. för att kunna värdera om boken känns trovärdig eller inte, vi gjorde en 

helhetsbedömning av boken. När det kommer till valet av artiklar och andra källor gör vi liknande, 

finns det tecken på att det är en av de större tidskrifterna genom att exempelvis många refererar till 

den. Om det inte verkar vara en större tidskrift gör vi en helhetsbedömning lik den vi beskriver 

precis innan om böckerna. (Webster & Watson, 2002) 

7.7 Metodkritik 
I vår intervju har vi endast en informant på grund av ett stort bortfall i antalet deltagare. En möjlig 

effekt av detta är att reliabiliteten sjunker då det är mer sannolikt med slumprelaterade fel i 

resultatet. Det skulle även kunna tänkas att validiteten sjunker med fokus på den yttre validiteten 

det vill säga möjligheten att kunna dra generella slutsatser ur en studie. Vi väljer att ändå ta med 

resultatet ifrån intervjun eftersom det fortfarande kan ge oss värdefull information men med det i 

åtanke att det råder bristande reliabilitet och validitet. Vår ambition med intervjuerna var att ha ett 

större antal informanter och på så sätt få en större reliabilitet och validitet. Vi ökar till följd av det 

stora bortfallet omfattningen av vår litteraturstudie i syfte att kompensera för det. 

 

Vi är även medvetna om att vår litteraturstudie inte är heltäckande eftersom att vi omöjligen kan 

beskriva all kunskap som återfinns inom gamification, motivation, inlärning samt pedagogik. En 

effekt detta får är att vår studie därmed förlorar sin objektivitet till en viss grad genom att den 

bygger mer på vad vi finner viktigt, intressant och eller relevant. Brist på objektivitet är ett problem 

som litteraturstudier enligt Bryman & Bell (2005) generellt brukar kritiseras för.  

8. Teori/bakgrund 
I det här avsnittet etablerar vi den teoretiska grunden som vi behöver för att svara på vår 

frågeställning. Vi bildar oss en uppfattning om vad gamification är och vad det består av för delar 

och hur det hittills använts och med vilka resultat. Vidare tittar vi även på hur motivation, 
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inlärningprocessen, och pedagogik fungerar och vad det består av. Det är främst med hjälp av dessa 

olika komponenter vi bygger den grund som hjälper oss att svara på frågeställningen. 

8.1 Gamification vad är det? 
Konceptet gamification är användningen av spelkoncept i det vardagliga livet med syfte att 

motivera och engagera människor i annars kanske inte så motiverande och engagerande uppgifter. 

(Deterding et al., 2011 & Dale 2014) 

 

Fastän att termen gamification är relativt ny är tankesättet långt ifrån nytt, beroende på hur man 

ser på det kan man spåra det olika långt tillbaka i tiden. Enligt Zichermann & Cunningham (2011) 

har militären använt spel och simulering i hundratals om inte tusentals år tillbaka i tiden. Det skulle 

även vara möjligt att se det som McCormick (2013) skriver att det var runt 1910 då Kellogg’s 

började lägga leksaker i flingpaketen. Dale (2014) skriver att det runt 1980-talet redan fanns 

koncept ifrån gamification kommersiellt och att det var ungefär då koncepten eller fenomenen först 

sågs i den akademiska världen och att det var så sent som år 2002-2003 som själva begreppet 

gamification kom till. 

 

Spel och lek har en stark koppling till oss människor och forskningen upptäcker allt fler kopplingar 

mellan vår hjärna, de neurala systemen, spel och lek. Det sägs även att vi lär oss snabbare genom att 

använda just spel och lek som inlärningsmetod. (Zichermann & Cunningham, 2011) 

 

Alla gamificationlösningar passar inte alla människor då människor är olika och har olika 

drivkrafter och motivationskällor. Inom spelvärlden delar speldesigners ofta in spelare i olika 

spelartyper. En vanlig kategorisering som görs är via “the bartle test” som är skapat av Richard 

Bartle som kategoriseras efter spelarens drivkrafter och motivationskällor (MUSE, u.å). Dessa 

kategorier är: 

● Achievers - är ute efter att vinna och uppnå saker, får de inte vinna är det sannolikt att de 

tappar intresse. 

● Killers - är likt achievers ute efter att vinna, detta räcker dock inte då de även måste finnas 

en förlorare. 

● Socializers - är huvudsakligen ute efter den sociala interaktionen, även de vill vinna men är i 

huvudsak inte fokuserade på endast det. 

● Explorers - gillar att utforska, upptäcka och hämta hem saker för att kunna säga “titta vad 

jag har hittat!”  
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Figur 1. En egen representation baserad på grafik från (Zichermann & Cunningham, 2011) 

 

Resultatet av att göra the Bartle Test kallas för bartle kvoten och räknas ut baserat på 30 frågor och 

uppgår 200 % i alla kategorier, med ingen enskild kategori som överstiger 100 % (Wie, u.å). Testet 

kan för den nyfikne finnas i följande länk http://goo.gl/gnAX7J. 

 

Begreppet gamification skulle kunna ses som ett samlingsnamn för olika koncept och tankesätt, vi 

kommer nedan att gå igenom några av dem vanligaste för att försöka få en mer helhetstäckande 

bild över vad gamification är och vad det består av. 

 

8.1.1 Points 

Points är en av de centrala delarna som ofta är med i ett gamifierat system. Det finns flera exempel i 

den riktiga världen på points system, så som summan pengar på ditt bankkonto eller antalet vänner 

du har på Facebook. När det kommer till gamification finns det fem points system designs vi kan 

välja mellan. (Zichermann & Cunningham, 2011). Vi kommer gå igenom dessa lite kort: 

● Experience points 

● Redeemable points 

● Skill points 

● Karma points 

● Reputation points 

 

http://goo.gl/gnAX7J
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8.1.1.1 Experience points 

En av de viktigaste points systemen är experience points(XP), dessa går ut på att hålla koll på vilken 

rank du är i systemet eller hur långt du kommit. Allt en spelare gör ger i systemet ger XP och dessa 

poäng kan inte gå neråt utan ökar allt eftersom. Det ska inte finnas något tak för när man slutar få 

XP för det man gör i spelet. En spelare ska få XP så länge den spelar och det är det som är själva 

grejen med XP. (Goehle, 2013) 

 

8.1.1.2 Redeemable points 

Redeemable points(RP) kan olikt experience points minska eftersom att de fungerar mer som en 

valuta. RP ges ofta ett annat namn så som exempelvis coins, gold eller liknande och ligger ofta till 

grund för en virtuell ekonomi. (Zichermann & Cunningham, 2011) 

 

8.1.1.3 Skill points 

Skill points är tilldelade till specifika aktiviteter och fungerar som ett bonus-sett med poäng och 

tillåter spelaren att få experience eller rewards vid sidan av huvud målet/aktiviteten.  

Ett exempel på hur ett skill point system skulle kunna fungera i en icke spel kontext skulle kunna 

vara en foto delnings sida. På denna fotodelnings sida skulle användare kunna få någon sorts poäng 

för kvalitén på foton som de delar, de skulle utöver det kunna få en annan sorts poäng för kvalitén 

på kommentarer de lämnar på bilder. Skill points är ovanligt i gamification men att under vissa 

omständigheter kan det finnas anledning använda sig av det. (Zichermann & Cunningham, 2011) 

 

8.1.1.4 Karma points 

Karma points är sällsynt i klassiska spel. Syftet med karma points är att ge points till andra och på 

så sätt skapa eller ändra beteendet hos spelaren eller användaren. Ett exempel som på hur karma 

points skulle kunna användas är att om man vill att användare ska tacka varandra när de presterat i 

ett uppdrag kan man låta dem ge varandra karma points. (Zichermann & Cunningham, 2011) 

 

8.1.1.5 Reputation points 

Reputation points är det mest komplexa point systemet och används när det behövs förtroende 

mellan två parter som inte kan garanteras eller hanteras. Ett exempel skulle kunna vara att när 

någon gör en god handling ökar reputation pointsen för denna användare och när en användare gör 

något dåligt minskar de. På detta sätt kan användare som ska sammarbeta eller utföra uppgifter 

tillsammans värdera hur pass trovärdig den andre parten är baserat på dess karma points. 

(Zichermann & Cunningham, 2011) 

 

8.1.2 Levels 

Levels fungerar oftast tillsammans med experience points (XP) eller någon liknande form av poäng. 

Själva grund idén är att man som tidigare nämnt får XP från olika saker man gör i systemet och när 

man samlat en viss summa XP får användaren en level. Tanken är att det ska ge användaren en 

känsla av framsteg och en ny level inkluderar ofta någon form av belöning. (Goehle, 2013 & Burke & 

Hiltbrand, 2011) 
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Levels kan visa svårigheten i ett spel, det kan även fungera som någon sorts passiv markör med 

syfte att ge mer djup och komplexitet till ett system. I de flesta spel indikerar dock levels hur långt 

en spelare kommit eller hur stora framsteg en spelare hittills gjort. När det kommer till gamification 

används inte levels på samma sätt som det traditionellt sätt används i spel men det kan fortfarande 

användas och vara ett kraftfullt verktyg i designen av ett gamifierat system. (Burke & Hiltbrand, 

2011) 

 

De gamla Nintendo arcade spelen som Donkey Kong varade oftast mindre än en minut och det var 

för att de var svåra. Det var designat så för att spelaren skulle förlora snabbare och lägga in nya 

mynt i spelmaskinen. I dagens läge är det oftast mer eftersträvat med längre spel som spelaren 

fastnar vid en längre tid. På grund av det så har speldesignen ändrats från jätte svårt till att de 

första levels är jätte lätta och går progressivt mot svårare och mer komplicerade utmaningar. 

(Zichermann & Cunningham, 2011) 

 

Att göra ett bra level system är inte helt lätt och för att lyckas krävs först att man skapar en bra och 

engagerande uppgift för användaren att lösa för att få sina XP. Sedan bör man sätta gränserna där 

den hittills insamlade XP resulterar i en ökning av användarens level, här brukar man gradvis öka 

antalet XP som behövs för att gradvis öka användarens engagemang. Nästa steg blir att fundera ut 

vad som ska hända när en ny level har nåtts. Inom spelvärlden är det vanligt att man ger spelaren 

nya förmågor och eller ökar befintliga förmågors kraft eller effektivitet. Det kan givetvis vara svårt 

att göra utanför spelvärlden men med lite kreativitet finns det lösningar på det med. Som exempel 

på det precis nämnda kan vi använda oss av det Goehle, (2013) skriver om i sitt experiment med 

gamification i web baserade hemläxor. Studenterna kunde där få extra dagar för inlämning av 

uppgifter eller mer plats för anteckningar till ett prov eller kanske extra hjälp på en specifik uppgift. 

(Goehle, 2013) 

 

8.1.3 Leaderboard 

Syftet med leaderboards är att få ett simpelt sätt att göra jämförelser. De flesta förstår direkt när en 

leaderboard presenteras för dem att det är ett slags ranking system för användarna i systemet. Den 

finns olika sorters leaderboards och enligt Zichermann & Cunningham är det närmare bestämt två 

typer som används idag. Den första typen är enligt egen översättning det icke-avskräckande 

leaderboardet och det fungerar på så sätt att användaren rankas globalt med alla andra användare 

som använt systemet, det kan var på fjärde plats eller på 930 004 plats. Denna typ av leaderboard 

brukar ta hjälp av dagens sociala medier för enkelt presentera för användaren vilka vänner som 

ligger och jagar bakom och hur pass nära användaren har till nästa rank på leaderboardet. Den 

andra typen leaderboards är enligt egen översättning det oändliga leaderboardet. För att beskriva 

det oändliga leaderboardet kan vi tänka oss att vi är i en spelhall och i ett sådant tillfälle finns det 

oftast inte möjlighet att spara alla spelares poäng. Det innebär att om du som användare får en rank 

riskerar att någon annan användare rankar högre än dig och att du därmed “trillar ur” 

leaderboardet. (Hanus & Fox, 2014) 

 

Det är värt att nämna att leaderboards även kan ge en negativ upplevelse för vissa användare så 

försöktighet bör vidtas. Ett exempel skulle kunna vara ett gym som kräver sina nybörjarkunder att 
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väga in sig när de börjar på gymmet för att på så sätt kunna ha någon slags leaderboard över vikt. 

Det kan vara skamfyllt för nybörjarkunderna att dela med sig av sin vikt med de som tränat länge 

samt att alla kanske inte är ute efter att gå ner i vikt i huvudtaget. I övrigt kan det vara så att alla 

användare inte blir motiverade av att jämföra sig med andra. (Zichermann & Cunningham, 2011).  

 

8.1.4 Badges 

Badges har funnits länge i och är vanligt “verkliga världen” eller världen utanför spelen som man 

även skulle kunna säga. Ett exempel är bilar där olika nummer, tecken eller logos ofta sitter bak på 

bilen, dessa berättar för bakomliggande bilar en hel del om vilken bil det är och vem som kör den. 

Badges är alltså ofta kopplat till någon sorts social status, men det finns fler anledningar till varför 

människor vill ha badges. Vissa får en kick av själva samlandet av badges och andra får en kick av 

överraskningen när man plötsligt blir tilldelad en badge. Ytterligare två kopplingar till hur badges 

används till vardags är inom scouterna och militären. Inom både scouterna och militären fungerar 

badges som en belöning för en löst uppgift som anses vara viktig. Badges motivationskraft har varit 

så kraftfull att grund systemet har varit detsamma i flera hundra år utan att bytas ut. Inom 

gamification används badges för att belöna användaren vid olika milstolpar eller precis som inom 

scouterna när en svår uppgift lösts. (Hanus & Fox, 2014) 

 

Värt att nämna är att det även finns exempel på dålig användning av badges och dessa kan 

jämtemot tidigare nämnda exempel få motsatt effekt och göra att användaren får uppfattningen att 

badges suger. Ett exempel på det skulle kunna vara det Zichermann & Cunningham nämner i sin 

bok om “The Huffington Post”. De menar att The Huffington Posts implementation av badges inte 

ger intrycket av framsteg som de borde och att de inte heller ger något visuellt värde. De menar 

även att den topikala eller sociala vinkeln saknas. Alla dessa tidigare nämnda aspekter är viktiga i 

ett väl implementerat badging system.  

 

8.1.5 Onboarding 

Onboarding handlar om hur man introducerar en nybörjare in i systemet. Det skulle kunna kopplas 

till det vi tidigare beskrev under leveling: Förr i tiden i “arcade eran” var det vanligare med svåra 

spel i syfte att få spelaren att stoppa in fler mynt medan det i dagens läge oftast är mer eftersträvat 

med längre spel som spelaren fastnar vid en längre tid. Att då introducera och införa användaren in 

i systemet på ett väl genomtänkt sätt är då en viktig aspekt för att få användaren att vilja interagera 

med systemet under en längre tid. När det gäller spel marknaden har det visat sig att den fösta 

minuten en spelare interagerar med systemet är den viktigaste. Våra djuriska instinkter fungerar så 

att de snabbt bestämmer sig om det är en vän eller en fiende som vi interagerar med. Att dra nytta 

av den kunskapen och maximera värdet och effekten av den första minuten är alltså viktigt för att 

nå det bästa resultatet. (Zichermann & Cunningham, 2011) 

 

8.1.6 Challanges and Quests 

Utmaningar ger spelare en riktning för vad de ska göra i systemet. Systemet ger användaren 

utmaningar som ska slutföras/lösas vilket bildar en sorts struktur som gör att det blir mer givande 

för användaren. Användningen av utmaningar kan alltså tillföra djup och mening till systemet. 

Själva tanken är att säkerställa att användaren alltid har en utmaning att ta sig an och att det alltid 
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ska finnas något intressant att göra, helst ska det finnas ett flertal utmaningar samtidigt att välja 

mellan. (Burke & Hiltbrand, 2011) 

 

Kooperativa utmaningar är ofta svårare som designer att konstruera, de är dock socialt sett 

kraftfullare än vanliga utmaningar. Det är oftast bäst att börja designa för single-player på ett sätt 

som sedan kan utvecklas till kooperativa utmaningar. Om det finns en stark community med aktiva 

användare borde man överväga att designa kooperativa utmaningar. (Zichermann & Cunningham, 

2011) 

 

8.1.7 Achievements  

Achievements är valfria mål som ofta är kopplade till delar som ligger utanför huvud målet eller 

huvud syftet med systemet. Detta innebär att det är lätt att implementera då man inte behöver 

ändra i själva grund aktiviteten i systemet som achievementen är kopplad till. Exempel skulle 

kunna vara att det exempelvis i ett säljsystem finns en achievement för att lyckas sälja 100 

produkter på en vecka eller att det i ett skolsystem finns en achievement för att få alla rätt på tre 

prov i rad. (Goehle, 2013 & Hamari, 2013) 

 

Achievements kan vidare bli indelat i tre kategorier. Först har vi de som ligger inom den mer 

vanliga eller normala vägen i systemet, för att förtydliga kan vi ta ett exempel från ett spel som 

kallas World of Warcraft som har en achievement för att klara fem quests vilket är en achievement 

de flesta spelare får. Nästa kategori inkluderar achievements som kräver extra ansträngningar 

vilket vi även här kan exemplifiera med hjälp av World of Warcraft där det finns en achievement för 

att klara 15 000 quests. Dessa achievements ligger alltså fortfarande inom den normala vägen i 

systemet men den kräver bara extra ansträngning jämntemot den första kategorin vi nämnde. Till 

sist har vi den tredje kategorin som inkluderar achievements som ligger utanför det man vanligtvis 

gör i systemet. Låt oss återigen använda World of Warcraft som exempel då det finns ett quest där 

som innebär att en spelare ska transformera sin karaktär till en snögubbe och sedan dansa. Detta 

precis nämnda beteendet ligger som sagt utanför standard beteendet i systemet eller i detta fall 

spelet. (Goehle, 2013) 

 

8.1.8 Engagement loops 

Engagement loops handlar om att förstå vad en användare gör i systemet, hur den lämnar det och 

framförallt vad som motiverar användaren att komma tillbaka. Systemet ska med den precis 

nämnda kunskapen designas för att ge användaren motiverande känslor som uppmuntrar 

användaren att återkomma. Även det här kan kopplas till det vi tidigare beskrev under leveling att 

det idag oftare är längre sessioner av användning som eftersträvas. Det behöver inte vara en längre 

period i sträck utan det kan vara att användaren gärna ska återkomma flera gånger vid olika 

tillfällen. (Zichermann & Cunningham, 2011) 

 

8.1.9 Feedback och förstärkning 

En av hörnstenarna i hela gamification är feedback vilket grovt sett skulle kunna definieras som att 

informera användaren vart de är och hur det går för dem. Feedback har en stark koppling till de 

tidigare nämnda score och levels då det oftast är där det används. Score ökar allt eftersom och ger 
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användaren feedback att den är på väg i rätt riktning. Levels hjälper användaren att dela upp från 

stort till små mer uppnåbara delar. (Kapp, 2012) 

 

8.1.10 Insamling 

Insamling är kopplat till en av människans kraftfullaste instinkter och blir därmed ett värdefullt 

verktyg i gamification. Det finns olika anledningar till varför människor samlar på saker, några 

exempel skulle kunna vara att det kan vara avkopplande, stressreducerande eller kanske har det ett 

nostalgiskt värde. Insamlingen leder ofta till någon sorts belöning. (Zichermann & Cunningham, 

2011) 

8.2 Gamification i praktiken 
Gamification är ett relativt nytt begrepp för något som i praktiken använts ganska länge i olika 

former. (Zichermann & Cunningham, 2011). Men på grund av det fokus vi har på en digital 

implementation i skolan vill vi titta närmare på den senare tidens gamification och inte militärens 

gamla badge system. Vi tittar nedan närmare på några studier där gamification implementerats för 

att se hur det genomförts och vad det gett för resultat. 

 

8.2.1 Påverkan på elevers motivation och skolresultat 

Det finns flera studier som visar på att användandet av gamification kan ha flera positiva effekter 

när det kommer till utbildning, exempelvis att elevernas motivation och skolresultat ökar och 

förbättras. (Goehle, 2013 & Ibanez & Di-Serio & Delgado-Kloos, 2014 & Domínguez et al., 2013). 

Vidare är det även ett flertal studier som menar att orsak-verkan sambandet mellan gamification 

och den ökande motivationen inte är så simpelt som man först kan tänka sig tro. Det är vanligt att 

de beskriver den inre och yttre motivation där gamification förslagsvis ökar den yttre och minskar 

den inre motivationen. Den minskade inre motivationen kan i sin tur leda till lägre skolresultat när 

det kommer till olika prov och uppgifter, främst när det helt plötsligt saknas stimulans till den yttre 

motivationen i form av exempelvis gamification. För att förtydliga det sistnämnda kan det alltså ge 

bakslag att först använda gamification och sedan helt plötsligt ta bort det. (Buckleya & Doyleb, 2014 

& Domínguez et al., 2013 & Hanus & Fox, 2014) 

 

Hanus & Fox (2014) beskriver dock att det är möjligt att designa gamification med hjälp av rewards 

på ett sådant sätt att användaren känner sig kompetent och att det är den som har kontroll, vilket 

skulle resultera i en ökning av den inre motivationen. Dock är detta inget vi sett någon undersöka i 

en praktiskt genomförd studie utan det är endast Hanus & Fox (2014) som beskriver det fenomenet 

i sin teoribildning. 

 

8.2.2 Utformning av gamification  

I det flertal studier som vi granskar skiljer sig resultaten huruvida gamification lyckats med det som 

är tänkt. Det är därför möjligen relevant att undersöka vilka olika utformningar av gamification som 

vi hittar och om de vidare generellt sett varit lyckade eller inte.  

 

En studie som vi hittat använder levels och achievements i en web baserad plattform för läxor. Stor 

vikt lades på att beskriva ett bra level och achievementsystemet skulle utformas och resultaten på 
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eleverna var goda. (Goehle, 2013). Vidare finns det fler som säger att det är just en digital 

implementation av gamification koncept som är det med mest potential. Övergången till den nya 

undervisningen blir därmed enklare och metaforerna för de olika koncepten ligger närmare sitt 

ursprung. Ett exempel där de ser extra potential är online kurser där undervisningen redan sker 

digitalt. (Ibanez & Di-Serio & Delgado-Kloos, 2014 & Brian, 2014). Ytterligare ett exempel på 

implementation av gamification koncept skulle kunna vara det som beskrivs av Hakulinen et al. 

(2013) där ett badge samlings system har implementerats. Det var konstruerat så att studenterna 

fick badges för vissa saker så som att klara en uppgift på första försöket eller liknande. Resultatet i 

denna studie visade ingen speciellt stor skillnad när det kommer till provresultat mellan gruppen 

med det gamifierade systemet och de utan, däremot påverkades studenternas motivation och 

beteende. 

 

Ett exempel som ligger lite utanför undervisningsområdet men som ändå kan tänkas vara relevant 

är en implementation av ett badge samlings system som beskrivs av Hamari (2013). I denna studie 

undersöks huruvida användningen av systemet ökar med implementationen av badge systemet. 

Generellt sett menar Hamari (2013) att det inte blev en tillräckligt stor skillnad i användningen av 

systemet för att dra slutsatsen att det är just badge systemet som orsakat ökningen. Troligen beror 

det enligt Hamari (2013) på att användaren inte garanterat finner intresse för de gamifierade 

delarna i ett system. 

 

Ytterligare en studie som ligger lite utanför undervisningsområdet men som ändå kan tänkas vara 

relevant är en studie som har gjorts där det undersöks vad som händer vid borttagandet av redan 

implementerad gamification. Användningen och bidragen från användarna till systemet minskade 

båda drastiskt vid själva borttagandet. (Thom, Millen, DiMicco, 2012) 

8.3 Kritik mot gamification 
Värt att nämna kopplat till the Bartle Test är att det har kritiserats en del. Kritiken består bland 

annat av spelare som upplever att de svarsalternativen som erbjuds inte stämmer och därmed inte 

har något korrekt svarsalternativ på vissa frågor (Tyler-Jone, 2014, 1 Januari & Wie, u.å). Modellen 

som the Bartle Test bygger på har inte heller blivit validerat av någon forskning. Det är idag mer än 

10 år sedan Richard Bartle föreslog de fyra kategorierna i sin modell vilket gör att det även kan 

argumenteras för att den är något ut daterad och inte helt perfekt passar in i dagens spel. (Wie, u.å) 

 

Det har även förekommit mer generell kritik mot gamification, en av kritikerna heter Ian Bogost 

och han har skrivit ett antal blogg inlägg med rubriker som “gamification is bullshit” och “why 

gamification is bullshit”. Kritiken i blogginläggen syftar på är att gamification är något som 

marknadsföringsbranschen hittat på för att kunna sälja bättre. Vidare är gamification enligt kritiken 

i blogginläggen ett par enkla repeterbara delar som låter bra men som i praktiken inte är så bra 

samt att utvecklare och spelare tycker dessa delar är feltolkade. (Bogost, 2011, 8 Augusti & Bogost 

2013, 1 Maj) 

 

Det har förutspåtts av ett företag som heter Gartner att 80 % av all gamification, år 2014 kommer 

att misslyckas med sina mål. De menar att kompetensen brister när det kommer till att designa 
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gamification på rätt sätt. Det är alltså dålig spel design som får många av gamification projekten att 

misslyckas. Normans Media (2012). Det förutspås även av Gartner att 70 % av alla de 2000 största 

publika företagen kommer att ha minst en gamifierad applikation år 2015. (Gartner, 2011) 

 

Vidare skriver Andrzej Marczewski i ett blogginlägg om varför gamification misslyckas. I 

blogginläget beskrivs ett antal olika anledningar, varav en av dem är att systemet i grund och 

botten kanske är för dåligt i sig. Ett system som i sig är dåligt, låt oss säga exempelvis för svårt att 

förstå kanske inte blir så mycket bättre med lite gamification. Det skulle i det fallet kanske vara 

bättre att gamifiera tutorials för att lära sig det svåra systemet. Ytterligare en anledning kan vara att 

gamification upplevelsen designas för fel typ av användare. Låt oss exemplifiera detta genom att 

tänka oss att du måste nå vissa levels för att få komma vidare, detta är något achievers troligen 

skulle uppskatta däremot skulle troligen explorers tappa intresset. Till sist kan det även vara så att 

användaren i sig helt enkelt inte är intresserad, iså fall spelar det ingen roll hur bra systemet har 

gamifierats. Gamification kan motivera och engagera människor, men det kommer aldrig kunna 

motivera och engagera någon att göra något de från början starkt ogillar från grunden. 

(Marczewski, 2013, 6 Maj) 

 

Kai Riemer har i sin blogg skrivit ett inlägg med fyra anledningar varför gamification är en dålig idé. 

Först menar han att gamification är en korttidslösning, vilket motiveras med att de flesta spelen 

slutar vara roliga efter en stund. Exempelvis är det roligt att få badges först men när man har 

tillräckligt många slutar det vara roligt, eller när första platsen på leaderboarden är tagen vad ska 

resten av spelarna då göra? Den andra anledningen är att gamification försöker behandla syntomen 

på ett trasigt system. Man bör istället för att lägga energi på att gamifiera ett system fråga sig varför 

så många är omotiverade från första början. Den tredje anledningen är att gamification inte 

respekterar användaren, detta motiveras eftersom att gamification lurar användaren genom att 

säga “jaha du gillar inte att göra den här uppgiften, ja men vi gör ett spel av det så tvingar vi dig göra 

uppgiften ändå”. En från grunden omotiverad användare blir inte mer motiverad av att bli lurad. 

Den fjärde anledningen är att gamification grundas på en uppfattning av människor som är för smal 

och okomplett. För att förtydliga grundas gamification på tanken att spel och lek ligger i 

människans natur och att det därmed kommer att fungera, det som saknas i den uppfattningen är 

förståelsen att människor är sociala varelser som strävar efter syfte med livet. (Riemer, 2014, 18 

Maj) 

 

En parodi hur spelkoncept många gånger används på egentligen meningslösa uppgifter är Progress 

Wars. Det syftar till att peka ut meningslösheten med många spel och att de helt enkelt bara slänger 

på lite progress bars på ett spel. (Skjerning, 2010, 15 Mars) 
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Figur 2. Grafik hämtat från http://www.progresswars.com/  

8.4 Motivation 
Motivation skulle kunna definieras som en process som sätter igång, ger riktning åt, upprätthåller 

och bestämmer intensiteten i ett beteende. (Kaufmann & Kaufmann, 2010 & Holt et al., 2008) 

 

Enligt Holt et al. (2008) så är motivation och känslor tätt ihopkopplade. Känslor kan motivera oss 

att agera. När våra motiv och mål är tillfredsställda, hotade eller misslyckas så upplever vi känslor. 

Tänk dig att du håller på att studera inför en prov i skolan, dina tankar är att du inte kommer klara 

det ifall du inte pluggar mycket. Du blir därmed rädd för att inte klara provet vilket kan motivera 

dig till att plugga hårdare till provet. 

 

Det finns olika teorier kopplat till motivation och vad som motiverar och då vi inte här har plats att 

grundligt gå igenom allt och alla kommer vi relativt ytligt gå igenom några vanliga 

motivationsteorier. 

 

8.4.1 Kognitiv förväntning teori 

Kognitiv förväntning teori menar att motivation är ett resultat av förväntningen om måluppfyllelse. 

I kognitiv förväntningsteori menar man att det finns tre typer av föreställningar som är viktiga för 

individens insats i arbetssammanhang: Subjektiva förväntningar, instrumentella överväganden och 

valensvärderingar. (Kaufmann & Kaufmann, 2010) 

 

Subjektiva förväntningar handlar om att när en människa gör en stor insats är det på grund av 

förväntningen om att insatsen ska ge en belöning som gör mödan värd. Instrumentella 

överväganden är bedömningen av huruvida en insatts leder till belöning. Valensvärderingar är 

bedömningar av vilket värde belöningen har för individen. Det innebär även att motivationen kan 

svikta om en stor insats görs som inte leder till belöning. Enligt kognitiv motivationsteori råder ett 

multiplikativt förhållande mellan dessa tre precis nämnda elementen vilket betyder att om alla tre 

har ett högt värde är motivationen hög. Skulle dock exempelvis en av tre vara väldig låg eller till och 

med noll leder det till att motivationen även den är låg eller noll. För att förtydliga för de som är 

http://www.progresswars.com/
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mer matematiskt lagda: (motivation = subjektiva förväntningar * instrumentella värderingar * 

valensvärderingar). Kognitiv förväntningsteori har omfattande forskning bakom sig som bekräftar 

många av dess grundläggande antaganden. Dock råder det mer tvivel om hypotesen att ett 

multiplikativt förhållande mellan elementen råder. (Kaufmann & Kaufmann, 2010) 

 

8.4.2 Målsättningsteori  

Målsättningsteori är en teori som betonar själva målets motivationskraft. Genom att sätta upp ett 

konkret och specifikt mål ser vi ofta att prestationen blir bättre. De viktigaste principerna i denna 

teori är att specifika mål ger bättre prestation än generella mål, svåra mål är om de accepteras mer 

motiverande än lätta mål och att feedback leder till bättre prestation än vad avsaknad av feedback 

gör. (Kaufmann & Kaufmann, 2010) 

 

Inom målsättningsteori är det två premisser som nyanserar de principer som precis nämnts i 

föregående stycke. Den första är målförpliktelse vilket är individens intresse och engagemang för 

att nå ett mål och den andra är självförmåga vilket är individens tro på att lyckas med en uppgift 

eller en typ av uppgifter. Forskningen visar att individer med hög självförmåga ofta anstränger sig 

mer för att lyckas med svåra uppgifter och att individer med låg självförmåga ofta sänker målen 

eller kanske ger upp helt och hållet. Det kan även skilja sig hur en individ reagerar på feedback 

beroende på självförmågan. När en individ har hög självförmåga reagerar den vanligtvis positivt 

och offensivt på negativ feedback medan en individ med låg självförmåga ofta reagerar negativt och 

defensivt på negativ feedback. Det är alltså viktigt att hålla koll på individuella skillnader när det 

kommer till att motivera människor då samma medel kan få motsatta konsekvenser beroende på 

individens självförmåga. (Benabou & Tirole, 2003 & Kaufmann & Kaufmann, 2010) 

 

8.4.3 Kognitiv utvärderingsteori 

Kognitiv utvärderingsteori lägger vikt vid utvärderingen av uppgiftens motivationsvärde. Inom 

denna teori skiljer man mellan två motivationssystem: yttre och inre motivation. Simpelt sett kan 

inre motivation sägas vara där källan till motivationen ligger i själva arbetsutförandet och yttre 

motivation är där källan till motivation ligger utanför själva arbetsaktiviteten. För att förtydliga är 

ett exempel på inre motivation den glädje som finns i utförandet av ett arbete i sig medan yttre 

motivation kan vara mer fokuserat på de materiella belöningar som är kopplat till utförandet av 

uppgiften. Det finns forskning som tyder på att dessa två motivationssystem konkurrerar med 

varandra, det vill säga att vid fokusering på exempelvis inre belöning leder det till en minskad yttre 

motivation att utföra en uppgift och vice versa. Detta är den så kallade undermineringseffekten. 

(Benabou & Tirole, 2003 & Kaufmann & Kaufmann, 2010) 

 

Vidare finner man i forskningen starkt stöd för att yttre belöning är ett starkt verktyg för att 

kontrollera beteende. När det gäller rutinpräglat och tråkigt arbete är yttre belöning det mest 

realistiska sättet att öka produktiviteten. En fråga som dock kvarstår är ifall 

undermineringseffekten avskärmar individen från att utveckla en inre, stabil och egenreglerad 

motivation och ifall det kan vara ett problem i ett eventuellt framtida samhälle där inre motivation 

är mer önskevärt. (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Enligt Deci & Koestner & Ryan, (2000) finns det 

däremot ett starkt stöd för undermineringseffekten och de menar att materiella belöningar har en 
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större påverkan på barn än på högskolestudenter. Vidare menar de även att verbala belöningar är 

mindre effektivt på barn än på högskolestudenter. Den yttre motivationen är möjligen mindre 

önskvärd eftersom att den motivationen är beroende på någon utomstående stimulans. Inre 

motivation resulterar i att individerna är mer engagerade, behåller information bättre, och i 

allmänhet är lyckligare. (Ryan & Deci, 2000). Det finns studier som även menar att inre motivation 

är bättre för en individs kreativitet och att den yttre motivationen i vissa sammanhang kan minska 

kreativiteten, framför allt troligast när yttre belöningar saknas. (Prabhua & Suttona & Sausera, 

2008 & Svensson, 2014)      

8.5 Inlärning 
Inlärning är en process vilket genom erfarenhet producerar en relativt bestående och 

anpassningsbar ändring i en människas kapacitet för beteende exempelvis hur man dansar, hur 

man boxas, hur man sjunger, hur man pratar, men inlärning går utöver kunskaper som detta. Du 

kan även lära dig känslomässiga reaktioner, psykologiska reaktioner och nya perspektiv. Dock 

behöver en ändring av beteende inte alltid betyda att man har lärt sig något. Ett exempel som Holt 

et al. (2008) använder är att ett ökat sökande efter mat(ändring av beteende) ofta är anledningen 

till vår psykologiska hunger och inte att vi lärt oss någonting. (Holt et al., 2008 & Illeris, 2007) 

 

8.5.1 Hur fungerar det? 

Det finns olika sätt att lära och det är en relativt komplicerad process, vi beskriver nedan några få 

grundläggande delar kopplade till inlärning. 

 

Tillvänjning: Är en simpel form av inlärning som sker som reaktion vid en stimulans, tillvänjning 

är ett minskande av styrkan av en reaktion på en upprepande stimulans(Oxford University press, 

2009). Detta är något som fungerar liknande mellan olika organismer från människor till sniglar. 

Ett exempel som Holt et al. (2008) använder är att om man rör skinnet på en snigel på en särskild 

plats så kommer den reflexmässigt att dra tillbaka sin gäl, men med upprepande beröring så 

kommer denna reaktion minska.  

 

Positiv förstärkning: Är när man främjar ett beteende genom att ge det positiva konsekvenser.  

Exempel skulle kunna vara att en fågel får mat efter den tryckt på en knapp, troligen kommer fågeln 

trycka på knappen oftare allt eftersom detta beteende fortsätter att ge positiva konsekvenser. 

(Illeris, 2007 & Holt et al., 2008 & Kaufmann & Kaufmann, 2010 & Oxford University press, 2009) 

 

Negativ förstärkning: är när man främjar ett beteende genom att avlägsna ett obehag. Exempel 

skulle här kunna vara när man har muskelvärk och man tar en kräm för att ta bort värken, den här 

processen kallas negativ förstärkning(Oxford University press, 2009). Muskelvärken är i det här 

fallet det som är en negativ förstärkare och ett beteende eller en reaktion förstärkts genom 

borttagande eller undvikande av en obehaglig eller oönskad stimulans. Det är vanligt att missta 

negativ förstärkning med bestraffning, de är dock vid en närmre titt ganska olika. Bestraffning 

försvagar en reaktion medan förstärkning positiv som negativ, förstärker eller behåller den vid full 

styrka. Positiv och negativ förstärkning betyder inte bra och dålig. Positiv syftar på en ökning av 

stimulans och negativ syftar på en minskad stimulans. Ett exempel som Holt et al. (2008)  nämner 
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är: har du någonsin hört någon spola toaletten, bara för att göra ditt duschvatten kokhett medan du 

duschar? Din reaktion att backa av är negativt förstärkt genom flykten från det kokhetta vattnet. 

Snart blir bara ljudet av spolningen en signal för dig att backa av. Du undviker framgångsrikt det 

kokheta vattnet vilket negativt förstärker din reaktion av att backa av när du hör spolningen. 

(Illeris, 2007 & Holt et al., 2008 & Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

 

Bestraffning: är när en reaktion blir försvagat genom utfallet som följer det. Låt oss återgå till 

exemplet med fågeln som trycker på knappen, men istället för att knappen ger fågeln mat så ger 

knappen nu fågeln en smäll. Om knapptryckningarna minskar, vilket de sannolikt kommer göra, så 

representerar smällen en bestraffning som försvagar beteendet. (Holt et al., 2008 & Kaufmann & 

Kaufmann, 2010) 

 

Operant utrotning: är försvagningen eller det eventuella försvinnandet av en reaktion för att det 

inte längre är förstärkt(Oxford University press, 2009). När förgående förstärkta beteende inte 

längre belönas så är det troligt att vi överger den och ersätter den med mer framgångsrika 

beteenden. (Holt et al., 2008) 

 

Minnet: När vi är ute efter att förstå lärande processen och hur inlärning fungerar blir det givetvis 

relevant att förstå hur minnet fungerar, det är ju trots allt i minnet som de erfarenheter och 

beteenden vi lär oss ska lagras. 

 

Minnet är en process som tillåter oss att spela in, lagra och hämta erfarenheter och information. Det 

tillåter oss att lära från erfarenheter och därmed anpassa oss till skiftande miljöer. Minnet består av 

olika processer som kodar, lagrar och hämtar mentala representationer av något i den verkliga 

världen. (Ashcraft & Radvansky, 2010 & Holt et al., 2008) 

 

Med kodning så menas att informationen förs in i minnet genom att översätta det till neurala koder 

som hjärnan kan bearbeta. En liknelse som används av Holt et al. (2008)  är att denna process kan 

liknas med när man skriver på ett dator tangentbord, dina tangenttryckningar översätts till 

elektrisk kod som datorn kan förstå och bearbeta. Vidare i minnet finns det olika nivåer av 

bearbetning desto djupare nivån är desto bättre kommer vi komma ihåg informationen.  

Det ansågs också enligt Holt et al. (2008) att människor i allmänhet kommer ihåg erfarenheter bäst 

som var känslomässigt upphetsande. Desto starkare känslorna var desto bättre kom man ihåg det.  

  

Minnet är en komplicerad process som består av ett flertal underliggande system vi tittar därför nu 

lite närmare på dessa. 

 

Sensoriska minnet: detta minne ligger utanför vårt medvetande och är det första som stimulanser 

från olika sensorer eller sinnen hamnar. Det sensoriska minnet består olika subsystem som kallas 

sensoriska register, ett exempel på ett sådant register kan vara det som på engelska kallas “iconic 

store” som är platsen för visuell information. För att förtydliga innehåller alltså det sensoriska 

minnet kortvarigt inkommande information som främst består av ljud och bilder och kan endast 

kvarhållas i några sekunder. Den mesta informationen försvinner men det som inte försvinner 
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skickas till korttids minnet. (Oxford University Press, 2009 & Holt et al., 2008 & Ashcraft & 

Radvansky, 2010) 

 

Korttidsminnet: Korttidsminnet eller som det också kallas primär minnet, består av information 

ifrån sensoriska minnet och hämtad information ifrån långtidsminnet. Korttidsminnet kan hålla 

mellan fem till nio meningsfulla objekt i högst 20 sekunder. Den informationen som kommer ifrån 

sensoriska minnet måste bli representerad av någon form av kod om det skall kunna hållas kvar i 

korttidsminnet. Minneskoderna är en representation av någon typ av information eller stimulans 

som kan ta olika former. (Engle et al., 1999 & Kool et al., 2014 & Ashcraft & Radvansky, 2010 & Holt 

et al., 2008) 

 

Några exempel på former är: 

● Visuella koder som är mentala bilder 

● Fonologiska koder som är ljud  

● Semantiska koder som är betydelsen av en stimulans 

 

Formen av minnes koder ser ofta inte likadan som den originella stimulansen ett exempel som Holt 

et al. (2008) använder sig av är när du läser dessa ord, så förmodligen lagrar du inte bilder av hur 

bokstäverna ser ut. Mer sannolikt bildar du koder om hur de låter(fonologiska) och vad de 

betyder(semantiska).  

 

Långtidsminnet: är det stora förråd av hållbara minnen du har, minnen där kan bestå hela din 

livslängd och kapaciteten av minnen sägs vara obegränsad. Minnen måste vara organiserade om de 

ska vara tillgängliga när du vill hämta ut dem. Desto mer effektivare vi kodar långtidsminnen desto 

större chans är det att vi kan hämta ut dem. (Cherry, u.å & Holt et al., 2008) 

 

Repetition: ett sätt att få information att lagras i långtidsminnet är genom att repetera den. Genom 

att upprepa information ökar sannolikheten att information överförs från korttidsminnet till 

långtidsminnet. Ett sätt att se på repetition är att dela upp det i två olika sorters repetition, 

underhållsrepetition och utforskande repetition. (Ashcraft & Radvansky, 2010) 

 

Underhållsrepetition är en simpel form av repetition i syfte att komma ihåg något en kortare stund. 

Vi kan exempelvis tänka oss att du ska ringa någon, du börjar med att kolla upp numret och medan 

du tar upp telefonen repeterar du telefonnumret i huvudet för att komma ihåg det tills du har slagit 

numret och börja ringa. Den här typen av repetition brukar inte lagra någon permanent 

information i långtidsminnet och försvinner oftast när man har slutat repetera. (Ashcraft & 

Radvansky, 2010). Detta är alltså inte optimalt när syftet är att överföra information på ett mer 

permanent sätt till långtidsminnet, iså fall är utforskande repetition mer optimalt. (Holt et al., 2008) 

 

Utforskande repetition involverar en djupare form av bearbetning än underhållsrepetition då 

utforskande repetition kopplar samman meningen av informationen med informationen i sig eller 

utökar den på något sätt. När information kopplas samman på detta precis nämnda sätt skapas det 

starkare kopplingar till informationen och den blir därmed mer permanent tillgängligt. För att 
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exemplifiera detta kan vi exempelvis när vi repeterar ord försöka bygga meningar av dem för att på 

så sätt komma ihåg det bättre. (Ashcraft & Radvansky, 2010 & Holt et al., 2008) 

 

8.5.2 Känslor 

Det är inte endast repetition som gör det möjligt att minnas något, minnen kopplat till starka 

känslor lagras ofta i hjärnan. Om en individ vid ett tillfälle upplever starka känslor är det större 

sannolikhet att individen kommer ihåg information kopplat till det tillfället, ju starkare känslor ju 

mer sannolikt att det lagras med starka kopplingar i minnet. (Holt et al., 2008 & Ashcraft & 

Radvansky, 2010) 

8.6 Pedagogik 
Pedagogik skulle kunna definieras som vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, 

undervisning och utbildning. (Nationalencyklopedin, 2014 & Wikipedia, u.å). Vi beskriver nedan 

teorier och metoder som återfinns inom området pedagogik ifrån lärarens perspektiv. Då det precis 

som tidigare ämnesområden vi beskriver är ett område med såväl stor bredd som djup har vi 

endast här möjlighet att skrapa på ytan. 

 

En metod som kan användas för att hjälpa elever mildra upplevelsen av ansträngning i 

undervisningen är avspänd koncentration. Det fungerar så att man använder någon form av 

avledande aktivitet som lurar eleverna förbi inställningar om att det exempelvis är tråkigt eller 

jobbigt. Exempel på avledande aktiviteter skulle kunna vara musik, att gå in i låtsasroller, lek, sagor 

och så vidare. (Dahlgren, 1989) 

 

För att få eleverna engagerade i lärandet ska man försöka ta vara på den nyfikenhet som redan 

finns. Många framförallt yngre elever har en frågvishet “Vad är det?” “Varför då” “Hur då?”. Det är 

då lärarens uppgift att försöka uppmuntra och belöna denna nyfikenhet. Det är bättre att istället för 

att bara svara “därför” visa en entusiasm och visa hur eleven själv kan lära sig det genom att 

exempelvis “kom så googlar vi på det”. Denna nyfikenhet och frågvishet brukar för många elever 

försvinna allt eftersom under skoltiden och uppgiften för läraren blir då att försöka återuppväcka 

den. För att lyckas återuppväcka den nyfikenhet som kanske svalnat gäller det att vara lyhörd och 

fånga upp när eleven visar intresse för något. (Phillips, 2014). Nyfikenhet är en viktig ingrediens i 

viljan att lära sig men nyfikenhet kan också vara ett hinder då en nyfiken person kan vara för 

impulsiv och intensiv för att lära sig (Education Week, 2014). 

 

Lek är en viktig del och ett kraftfullt verktyg i elevers lärande och utveckling, kanske främst i 

förskolan (Broström, 1997). Lekandet skulle kunna delas in i två typer av lekar, fritt lekande och 

styrt lekande. Den fria leken är enligt förespråkare den som gör att individen får en egen identitet 

och utvecklas kring det medan motståndare menar att det är i den fria leken som mycket av 

mobbingen föregår. Den styrda leken är det läraren som håller i och tar initiativ kring vilket ger 

läraren möjligheten att styra leken efter vilka förmågor som önskas att utveckla. (Phillips, 2014) 

 

Feedback är något man inom pedagogiken kan använda, bland annat i syfte att ge sina elever 

bekräftelse. Det är viktigt för en individs självkänsla och självbild att få känna bekräftelse, det är 
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även viktigt att feedbacken är personlig och genomtänkt för full effekt. Oärlig feedback kan avslöjas 

och göra eleven besviken och arg. Genom exempelvis positiv feedback när en elev gjort något bra så 

förstärks elevens bild av sig själv som kompetent. Negativ feedback kan ha motsatt effekt, det vill 

säga att elevens bild av sig själv som sämre och okompetent förstärks. (Hattie & Timperley, 2007 & 

Phillips, 2014 & Dahlgren, 1989) 

9. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet ifrån den intervju som genomförts. 

 

Först och främst vill informant1 som vi härefter kallar den lärare vi intervjuat, att det ska framgå 

att hen aktivt inte jobbar som lärare inom grundskolan just nu. Informant1 har dock lärarutbildning 

samt fyra till fem års erfarenhet av att undervisa. 

 

Vilken årskurs undervisar du i? 

“Jag undervisar i förskola ålder 1-3 år.” 

 

Hur många års erfarenhet som lärare har du? 

“Fyra till fem år“ 

 

Känner du att du förstår ungefär vad grunden i gamification är? 

“Ah. Att man tar delar ifrån spel till exempel levels upp och att man kan bygga upp sin, inte som typ 

karaktär men att man kan skaffa sig skills.“ 

 

Spelar du digitala spel på fritiden? Observera att mobil spel och räknas 

Om ja hur mycket då ungefär? 

“Ja, det varierar, just nu så blir det väl en halv timme till ett par timmar per dag. Och periodvis kan 

jag sitta en hel dag.“ 

 

Hur motiverar du dina elever? 

“Jag motiverar med att, att ge positiv förstärkning. att säga vad duktig du är, att säga ska vi prova 

det här? jag såg ju att du kunde det där så bra. Att man lyfter upp och påminner om saker de kan 

eller har kunnat eller saker som e vill lära sig. Eller så kan man hänvisa till saker som de är 

intresserade av. Till exempel är barnen på förskolan jätte intresserade av superhjältar och 

Spiderman särskilt. Dom vill ju gärna leka brottning och slåss, då brukar vi fråga spider man slåss 

han? Då säger de “jaaaa” och då säger jag “men slår Spiderman sina kompisar?”, “neeeh” han slår ju 

bara skurkar eller hur. Så bygger vi upp en empati runt det och en förståelse för hur man beter sig 

mot varandra, då hänvisar man ju till deras upplevelser som dom har fått från spel eller TV eller 

sånt.“ 

 

Vad ser du att dina elever blir mest motiverade av? 

“Mest motiverad blir de när de lyckas, när man tillåter de prova saker. Som man själv kanske 

känner att “aah de kanske inte lyckas” men ja jag släpper och tänker “go for it bara”. och sen är man 

bara där och stöttar lite, då kan det hända jättespännande saker. Som vi hade lite plankor stående, 
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vi i personalen skulle bygga grejer åt barnen med de där. Vi tänkte att barnen får ju inte röra de där, 

de är stora och farliga. Men barnen hittade de där plankorna, men det var ganska lite barn så jag 

tänkte “ääähh, jag sätter upp lite regler kring det så får de använda de”. Så då plockade de fram 

plankorna och jag sa att då får de hålla sig på mattan i byggrummet, de sa bara “ookej”. Sen när ni är 

färdiga ska ni plocka bort allting, och de byggde och byggde i flera veckor. Dom hade med sig 

snickarbälte till förskolan och letade efter hammare, leksakshammare barn får ju inte ha riktiga 

hammare. Dom bygger allt ifrån vägar till labyrinter till kojor, de bara hittar på och bygger vidare. 

Dom byggde en båt till slut. Så vi spinner vidare på deras idéer. Så sa ett barn att “man ska ha 

flytväst”, säger ett barn på två år. Jag sa “aha vad ska vi ha som flytväst” och då måste vi ju fixa det 

om de kommer på så bra idéer. Så då tog jag fram reflexvästar, det var flytvästar. Så att följa barnets 

idéer och intressen ger dem mest givande erfarenheterna för att då utgår det ifrån barnen själva 

och då blir dem mest stolta och lär sig bättre. Om de har en lite sämre period framöver så påminner 

man barnen “kommer du ihåg det där?”, “Det var ju jätte roligt kommer du ihåg hur du gjorde?”. Då 

blir barnen jätte glada och lugna igen. Men det kanske inte hade med gamification att göra?“ 

 

Tror du gamification kommer öka eller minska elevernas motivation och eller engagemang i 

skolan? 

“Om vi nu hoppar upp lite i årskursena, så… jaa för vissa barn är gamification en jätte bra metod 

tror jag, för vissa kan nog det vara en rentav dålig metod, eller nästintill farlig. För de flesta barnen 

skulle det kunna vara givande. Att ha en sporre, att de ser sina framsteg.“ 

 

Finns det några viktiga aspekter du tror behöver tänkas extra på vid eller innan ett 

införande av gamification i större utsträckning i skolan? 

“Det man behöver titta på är gruppen av barn. Är de något ungefär jämna eller är det stora 

skillnader mellan eleverna och deras prestationer? Ska man införa det i alla ämnen eller bara något 

ämne? Och sen får man tänka på att det finns de som sporras jätte bra av att ha olika mål att gå upp 

i level och att få stjärnor och så vidare. Men det finns de som ju bara känner pressen, “varför ska jag 

satsa? Jag kan ju ändå ingenting. Jag kommer ju ändå inte komma upp någon level” Deras 

självförtroende sätter en spärr och det kan förvärra situationen vilket är anledningen till att jag 

skulle nog vara väldigt försiktig med att föra in det i ett helhetsperspektiv men för vissa individer 

som kanske är intresserade av att spela eller har tävlingslusten, där skulle jag kunna sätta in det 

som en metod. Men till att börja med inte helklass, om det inte är en väldigt jämn klass som är 

trygg.“ 

 

Efter denna korta introduktion till gamification, vad är din spontana inställning till det? 

“Jag är positiv men lite avvaktande, då precis som jag beskrev att det kan gå fel eftersom att elitiskt 

tänkande skulle kunna skapa klyftor.“ 

 

Känner du till att Sveriges resultat sjunkit i den senaste PISA undersökningen? 

Tror du iså fall gamification kan vara en del i lösningen på det? 

“Ja jag känner till att vi har fått sjunkande resultat inom skolan. Men jag ser ju att en av de största 

faktorerna är att det är för stora klasser och för lite personal på de grupperna. Och det allt flera 

arbetsbördor som läggs på lärarna och att man hinner inte med och kan inte fokusera varje enskilt 
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barn och kunna finnas där och stötta varje elev. Och man gör ju så att man använder alla metoder 

man kan och vänder ut och in på sig själv som lärare för att kunna försöka finnas där ändå för varje 

elev. Så gamification skulle kunna vara en metod för vissa barn. Men varje barn har sin egen lösning 

för att nå sina mål. Alla fungera olika.“ 

10. Analys/diskussion 

10.1 Blandade resultat i tidigare studier 
När vi i vår litteraturstudie tittar närmare på gamification ser vi att det är ett brett område som är 

fyllt av koncept och tankesätt hur ett system eller liknande ska designas för att uppnå högre 

motivation och engagemang. Kort sagt kan man säga att gamification i teorin erbjuder ett antal 

möjligheter men även utmaningar och svårigheter. Vi ser vidare i vår litteraturstudie att de 

experiment som gjorts med gamification i skolmiljö gett blandade resultat när det gäller 

motivationen och skolresultaten. Det finns på ena sidan ett antal studier som visar att gamification 

lever upp till det som lovas i form av ökad motivation och skolresultat. (Goehle, 2013 & Ibanez & Di-

Serio & Delgado-Kloos, 2014 & Domínguez et al., 2013). Det finns sedan på andra sidan ett antal 

studier som beskriver en mer komplicerad relation mellan gamification och främst motivationen. 

(Buckleya & Doyleb, 2014 & Domínguez et al., 2013 & Hanus & Fox, 2014). Till sist finns det även 

studier som visar att gamification inte har någon större påverkan i huvud taget. (Hakulinen et al., 

2013 & Hamari, 2013). Flest är de studier som visar ett neutralt till positivt resultat. 

 

Något vi ser i bland annat Hanus & Fox (2014) som skiljer sig med de studier som visar det 

simplare förhållandet mellan gamification och ökad motivation är att Hanus & Fox (2014) har ett 

mer långsiktigt perspektiv på motivationspåverkan i sin studie. Det skulle möjligen kunna vara så 

att gamification har olika påverkan på elevers motivation och skolresultat beroende på hur pass 

långsiktigt perspektiv man har. Om vi jämför hur länge en elev går i grundskolan i Sverige med 

längden på de flesta studierna vi hittat, är det ingen av dem som har ett riktigt långsiktigt 

perspektiv. Det långsiktiga perspektivet skulle möjligen kunna vara en viktig faktor att undersöka i 

vidare studier, bland annat baserat på den kritik som vi återfunnit i blogginlägg som Riemer (2014, 

18 Maj) där det sägs att gamification endast är en korttidslösning.  

 

De studierna som inte visar någon påverkan på motivationen har endast implementerat ett badge 

system medan de övriga studierna ofta implementerar minst två koncept varav achievements, 

levels och points är vanligt. De studierna som visar att gamification har någon form av påverkan har 

också ofta en mer utförlig genomgång vad som gör en gamifierad upplevelse lyckad. Den precis 

nämnda observationen skulle möjligen kunna tyda på att mycket tankeverksamhet bör läggas ner 

på hur och vad som ska ingå i den gamifierade applikationen. För önskat resultat bör man möjligen 

alltså inte göra som i Skjerning (2010, 15 Mars) parodi Progress Wars, bara slänga på lite progress 

bars på poänglösa arbetsuppgifter. Något som även tyder på att är viktigt att lägga ner tid på att 

designa den gamifierade applikationen på rätt sätt är Gartners studie som förutspår att 80 % av alla 

gamifierade applikationer kommer misslyckas med sina mål år 2014 (Normans Media, 2012). Med 

tanke på ytterligare en förutsägelse Gartner gjort att 70 % av alla de 2000 största företagen 



32 

kommer att ha minst en gamifierad applikation blir förutsägelsen att 80 % kommer misslyckas mer 

allvarlig (Gartner, 2011). 

10.2 Kopplingar mellan gamification, motivation, inlärning och pedagogik 
Förutom de kopplingar som redan beskrivs ser vi ett flertal kopplingar mellan gamification, 

motivation, inlärning och pedagogiken. Ett exempel är målsättningsteori som menar att 

tydliga/konkreta mål och feedback är motiverande. (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Målsättningsteori går därmed möjligen att koppla till gamification koncept som bland annat 

feedback, levels, achievements, quests, leaderboards och så vidare där de används i syfte att ge 

användaren just tydliga/konkreta mål och feedback. Ytterligare en koppling är kognitiv förväntning 

teori som menar att det är individens/elevens förväntningar på att belöningen kommer vara mödan 

värd motiverar. (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Inom gamification har vi bland annat 

achievements, quests och levels vilka brukar ge någon form av belöning vid avklarad uppgift. 

Frågan kvarstår fortfarande i denna teori om belöningen är mödan värd, och där skulle möjligen 

gamification konceptet onboarding kunna vara ett koncept som bör beaktas för att användaren hela 

tiden känner att belöningarna motsvarar ansträngningen.  Vidare nämner Holt et al. (2008) att 

känslor har en relation med motivation och att starka känslor kan vara motiverande. Gamification 

konceptet engagement loops syftar till att skapa sådana känslor som motiverar användaren att 

återkomma vilket gör att vi även här ser en koppling mellan gamification och motivation. 

 

Vi ser även kopplingar mellan inlärning och gamification. Inlärning via positiv eller negativ 

förstärkning innebär att man främjar ett beteende genom att ge det positiva konsekvenser eller 

genom att undvika negativa konsekvenser. (Holt et al., 2008). Gamification koncept som 

achievements, quests, points och levels är exempel som brukar ge någon form av konsekvens, 

belöning eller liknande vilket gör att vi ser kopplingar mellan positiv/negativ förstärkning och 

gamification.  I vår intervju beskriver informanten att hen idag använder sig av positiv förstärkning 

i sitt arbete med att motivera sina elever vilket liknar gamification konceptet feedback och 

förstärkning som går ut på att informera användaren hur det går för dem i syfte att motivera (Kapp, 

2012). Dessa precis nämnda kopplingar talar för att positiv och negativ förstärkning men kanske 

framförallt positiv förstärkning är ett bra verktyg för att motivera. 

 

Ett fenomen kopplat till positiv och negativ förstärkning är operant utrotning vilket innebär 

försvagningen eller det eventuella försvinnandet av en reaktion för att det inte längre är förstärkt. 

(Holt et al., 2008). Vi ser i studien Thom, Millen, DiMicco (2012) där de undersökte effekterna av att 

ta bort gamification från ett system kopplingar till operant utrotning. I den precis nämnda studien 

minskade nämligen användningen och bidragandet ifrån användarna till systemet med 

borttagandet av gamification. Operant utrotning skulle kunna ses som en risk för gamification och 

det kan med det i åtanke vara värt att skapa något som för användaren är positivt förstärkt långt 

framöver.  

 

Rent teoretiskt kan vi tänka oss en koppling mellan olika gamification koncept och bestraffning. 

Inlärningskonceptet bestraffning är när en reaktion blir försvagat genom utfallet som följer det 

(Holt et al. 2008). För att förtydliga kopplingen vi ser kan du exempelvis tänka dig att du förlorar 
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poäng eller liknande vid fel svar på en fråga i den gamifierade applikationen. Den precis nämnda 

användningen av bestraffning är dock inte något vi sett förekommer i litteraturen vilket talar för att 

det möjligen inte har en given plats i gamification. 

 

Engagement loops syftar till att ge användaren känslor för att återkomma, vi därför ser kopplingar 

till inlärningsfrämjande fenomen som repetition och känslor. Genom att användaren återkommer 

skapas repetition vilket gör det troligare att det som användaren försöker lära sig hamnar i 

långtidsminnet. Känslor är något som förenklar inlärningen, desto starkare känslorna är desto 

bättre kommer du ihåg det. (Holt et al., 2008 & Ashcraft & Radvansky, 2010). Känslor kan möjligen 

kopplas till ytterligare gamification koncept som sin tur stimulerar någon typ av känsla, exempelvis 

achievements, insamling eller badges. En risk vi ser är att inlärningsfenomenet tillvänjning även det 

möjligen går att koppla till ett flertal gamification koncept. För att förtydliga kan vi exemplifiera 

detta med hjälp av den kritiken som återfinns i Riemer (2014, 18 Maj) att det är roligt att få badges 

och achievements ett tag men det slutar tillslut att vara roligt. 

 

Vidare ser vi även ett antal kopplingar mellan gamification och pedagogik. En sådan koppling som 

vi ser är feedback som återfinns inom både gamification och pedagogik. Inom pedagogiken är 

feedback ett verktyg för att påverka och försöka stärka elevs självkänsla och självbild genom att ge 

bekräftelse. (Phillips, 2014 & Dahlgren, 1989). Feedback återfinns inom gamification som ett 

koncept i sig men andra koncept som exempelvis levels, achievements och badges syftar även till 

att ge någon form av feedback. (Zichermann & Cunningham, 2011 & Kapp, 2012). Enligt bland 

annat Hattie & Timperley (2007) är lek en viktig del och ett kraftfullt verktyg inom pedagogiken för 

lärande och utveckling. Vi ser här en koppling att gamification bygger på spelkoncept som i sin tur 

har likheter med lek. Gamification kan möjligen stödja båda typerna av lek, det vill säga fri och styrd 

lek. Styrt lekande kan vara att läraren säger till eleverna att göra ett visst quest eller uppnå en viss 

achievement. Fritt lekande kan vara att eleven själva får välja vad dom ska utföra så som att 

exempelvis klara ett egenvalt quest eller achievement.  

 

Ytterligare en metod inom pedagogiken som vi ser kopplingar med är avspänd koncentration som 

kan användas för att hjälpa elever mildra upplevelsen av ansträngning i undervisningen genom 

någon form av avledande aktivitet. (Dahlgren, 1989). Att en elev exempelvis får ett quest att lösa 

alla dagens matteuppgifter skulle kunna fungera som en sådan avledande aktivitet. 

 

Inom pedagogiken rekommenderas det att man som lärare ska ta vara på elevens nyfikenhet för att 

det kan vara en viktig del i elevens vilja att lära sig (Education Week, 2014). Vi ser en koppling 

mellan det precis nämna och gamification genom att det är möjligt att designa gamification på ett 

sådant sätt att det stödjer rekommendationen att ta vara på elevens nyfikenhet. För att förtydliga 

kan vi tänka oss att vi använder exempelvis gamification konceptet feedback för att positivt 

förstärka när eleven visar ett nyfiket beteende. Vi finner även stöd för detta i intervjun där 

informanten beskrev att det var när eleverna fick leva ut sin nyfikenhet genom att testa själva som 

de blev mest motiverade. Dock kan nyfikenheten även bli ett hinder för elevens lärande om eleven 

blir för intensiv och impulsiv enligt (Education Week, 2014) vilket talar för att försiktighet bör 

vidtas vid designen av den gamifierade applikationen. 
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10.3 Ett mer komplicerat förhållande mellan gamification och motivation 
Det råder delade meningar huruvida gamification har en positiv påverkan på motivationen eller 

inte. Vi finner i de studier som beskriver det mer komplicerande förhållandet kring hur 

motivationen påverkas, bland annat kopplingar med kognitiv förväntningsteori. Kognitiv 

förväntningsteori beskriver att det finns en inre och en yttre motivation samt att det råder ett 

förhållande mellan dessa där de konkurrerar med varandra. Blir den yttre motivationen stimulerad 

mycket så minskar den inre motivationen och vice versa, vilket kallas för undermineringseffekten. 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Studier så som Buckleya et al. (2014), Domínguez et al. (2013) och 

Hanus et al. (2014) beskriver ett liknande fenomen där de menar att den inre motivationen blir 

påverkad på ett negativt sätt. Detta skulle med undermineringseffekten i åtanke kunna vara 

eftersom att de gamification element som använts stimulerar den yttre motivationen. Den inre 

motivationen är precis som vi beskriver i tidigare kapitel möjligen mer önskvärd då inre 

motiverade individer är mer engagerade, behåller information bättre, och i allmänhet är lyckligare 

(Ryan and Deci, 2000) samt även möjligen har en kreativitet (Prabhua & Suttona & Sausera, 2008 & 

Svensson, 2014). Något som är intressant kopplat till undermineringseffekten och att den inre 

motivationen är mer önskvärd är något som beskrivs i Hanus & Fox (2014) teorigrund, de menar 

att det är möjligt att designa en gamifierad upplevelse så att den stimulerar den inre motivationen. 

Med hjälp av rewards är det alltså möjligt att om det görs rätt få individen att känner sig kompetent 

och att det är den som har kontroll vilket resulterar i en högre inre motivation. I kontrast till de som 

beskriver den inre motivationen som mest önskevärd så beskriver Kaufmann & Kaufmann (2010) 

den yttre motivationen som det mest realistiska sättet att öka produktiviteten när det gäller 

rutinpräglat och tråkigt arbete.  

10.4 Intervju 
Informanten verkade inte ha några problem att förstå grundtanken med gamification. Vår första 

tanke var att lärare skulle ha lite svårare att ta till sig gamification, dock verkar inte det vara fallet i 

den intervjun vi genomfört. Som det framgår lite senare i intervjun spelar vår informant en del 

digitala spel på fritiden, möjligen kan det vara en del i varför hen hade så lätt att ta till sig 

grundtanken med gamification. Lärare som inte spelar några digitala spel skulle möjligen kunna ha 

svårare att ta till sig gamification, dock är det ingen slutsats som kan dras utifrån det 

intervjumaterial vi har. Att lärare har svårt att förstå gamification är något som skulle kunna ses 

som en risk i och med att de iså fall kan ha svårt att använda gamification. Som exempel på hur 

oförståelse av gamification skulle kunna vara en risk skulle vi kunna använda oss av 

målsättningsteori inom motivation som menar att det är viktigt med tydliga mål för att vara 

motiverad (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Att inte förstå hur och varför något ska göras leder till 

ett mer otydligt mål vilket enligt målsättningsteori leder till lägre motivation. Vi föreslår vidare 

forskning kring detta för att avgöra ifall det är en faktisk risk eller ren spekulation. 

 

Vidare verkade informanten positivt inställd till gamification dock med inställningen att det 

troligen inte är en lösning för alla med motiveringen att alla är olika och olika lösningar passar olika 

människor. Vår uppfattning är att gamification enligt informanten möjligen skulle kunna vara ännu 

ett verktyg i verktygslådan att plocka fram vid behov i vissa tillfällen. Till sist nämner även 

informanten att motivationen inte är det huvudsakliga problemet inom den svenska skolan utan att 
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det är resursbrist i form av antal lärare och för stora klasser och så vidare som är det huvudsakliga 

problemet. Resursbrist eller mer exakt brist på stöd till eleverna är en av skolverkets hypoteser 

kring anledningar till de sjunkande PISA-resultaten (Skolverket, u.å). Det sistnämnda talar för att 

det finns ytterligare problem att övervinna för att höja resultaten, men det talar samtidigt inte emot 

att höja motivationen är en viktig del i det. 

11. Slutsatser 
Den största delen av de tidigare studierna som vi granskar visar på ett neutralt till positivt resultat 

vid användning av gamification. Dock har den större delen av studierna ett kortsiktigt perspektiv på 

gamifications effekt på elevernas motivation. Med tanke på att så få studier undersöker den 

långsiktiga påverkan samt den kritik som menar att gamification är en kortsiktig lösning, drar vi en 

slutsats att gamification behöver studeras i ett mer långsiktigt perspektiv för att kunna se den mer 

långsiktiga påverkan på elevernas motivation. 

 

När det kommer till att undersöka ifall kopplingar finns och några av vilka de är, finner vi ett flertal 

kopplingar mellan såväl gamification, motivation, inlärning och pedagogik. Dessa kopplingar visar 

både möjligheter och risker med användningen av gamification. Slutsatsen vi drar är att alla dessa 

områden är ihopkopplade på något direkt eller indirekt sätt. 

 

Som svar på vår huvudfrågeställning drar vi slutsatsen att gamification har potentialen till att vara 

en del i lösningen för att öka motivationen i den svenska skolan. Den slutsatsen motiverar vi dels 

genom att den största delen av de tidigare studierna vi granskar visar ett neutralt till positivt 

resultat. Det motiveras även genom att många av de kopplingar vi hittar mellan de olika områdena 

gamification, motivation, inlärning och pedagogik visar ett flertal möjligheter. Eftersom det dock 

finns risker med gamification bör det helst endast ses som ett verktyg i en verktygslåda med andra 

verktyg som kan användas vid behov när det passar. Det sistnämnda motiveras även via 

intervjuresultatet där informanten uttrycker en liknande uppfattning. Precis som slutsatsen vi drog 

kring det långsiktiga perspektivet anser vi att vidare forskning skulle vara att föredra för att reda ut 

oklarheter. Exempelvis vad följderna vid en mer långsiktig användning av gamification blir eller 

risken att inlärningskonceptet tillvänjning minskar gamifications motivationskraft allt eftersom 

liknande stimulanser förekommer under längre perioder. Eller ytterligare ett exempel huruvida 

operant utrotning är sannolikt att inträffa. 
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13.2 Bilaga 2: Intervjuunderlag 
Vi undersöker huruvida ett begrepp vid namn gamification skulle kunna användas för att förbättra 

undervisningen i skolan. Gamification är användningen av spelelement eller spelkoncept i det 

vardagliga livet. Exempel på koncept ifrån gamification är guldstjärnan som en duktig elev får när 

den gjort något bra eller att du efter ett gym pass matar in det du gjort i en mobil applikation som 

sedan belönar dig med att du når nya nivåer och kanske får medaljer och så vidare. Tanken är att 

det ska öka deltagarens motivation i diverse aktiviteter. Användningen av koncept ifrån 

gamification behöver inte vara elektroniska, det kan även precis som i exemplet tidigare handla om 

exempelvis en fysisk guldstjärna på väggen när du presterat. 

 

För att förtydliga handlar detta alltså inte om att spela datorspel i skolan utan det handlar om att 

undervisa på ett mer spel liknande sätt, möjligen med hjälp av programvaror på dator och mobil. 

 

Ytterligare ett exempel på hur detta skulle kunna fungera är att när du undervisar matematik så 

skulle eleverna kunna ha exempelvis en valfri elektronisk enhet, låt oss i detta fall säga en 

surftplatta där de kan få matematiska problem att lösa och när de löser dem samlar de poäng och 

desto mer poäng de får desto högre rank/nivå(levels) i matematik får de. Det skulle även kunna 

finnas utmaningar(quests eller achievements) som skulle kunna utmana eleven att exempelvis få 
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alla rätt på ett matteprov eller att hjälpa tre kompisar under en mattelektion, om eleven lyckas med 

utmaningen får den någon form av visuell bekräftelse som visar vilken stor prestation eleven gjort. 

 

Dina svar kommer att behandlas anonymt och du kommer benämnas som informant N(där N 

ersätts av en siffra). I övrigt kommer vi följa de etiska föreskrifter som finns inom forskning, som 

exempel har du full rätt att när du vill avbryta intervjun och vi kommer be om ditt godkännande att 

få använda materialet som skapas under intervjun. 

 

● Vilken årskurs undervisar du i? 

● Hur många års erfarenhet som lärare har du? 

● Känner du att du förstår ungefär vad grunden i gamification är? 

● Spelar du digitala spel på fritiden? Observera att mobil spel och räknas 

○ Om ja hur mycket då ungefär? 

● Hur motiverar du dina elever? 

● Vad ser du att dina elever blir mest motiverade av? 

● Tror du gamification kommer öka eller minska elevernas motivation och eller engagemang i 

skolan? 

● Finns det några viktiga aspekter du tror behöver tänkas extra på vid eller innan ett 

införande av gamification i större utsträckning i skolan? 

● Efter denna korta introduktion till gamification, vad är din spontana inställning till det? 

● Känner du till att Sveriges resultat sjunkit i den senaste PISA undersökningen? 

○ Tror du iså fall gamification kan vara en del i lösningen på det? 

 

13.3 Bilaga 3: Övriga sökningar 
Sökningarna nedan är sökningar som inte gav resultat eller med andra ord som vi inte valt 

ut/använt några artiklar ifrån resultatet. 

 

Summon:  

● Sökte på “gamification concepts” filtrerat på full text, computer sience och education fick 

349 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamification mechanics” filtrerat på full text, computer sience och education, fick 

210 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “bad gamification”  filtrerad på full text, peer reviewed, computer science och 

education fick 16 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “Negative gamification”  filtrerad på full text, peer reviewed, computer science och 

education fick 24 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “wrong gamification”  filtrerad på full text, peer reviewed, computer science och 

education fick 13 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “revolutionary gamification” filtrerad på full text, peer reviewed, computer science 

och education fick 4 träffar 2014-11-18. 

● Sökte på “mind blowing gamification” filtrerad på full text, peer reviewed,  fick 2 träffar 

2014-12-12. 
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● Sökte på “gamification incentive” filtrerad på full text, peer reviewed,  fick 67 träffar 2014-

12-12. 

● Sökte på “Richard Bartle” fick 6303 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “Richard Bartle test” fick  4092 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “bartle test” fick 9402 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “flow” fick 7 841 118 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “flow gamification” fick 668 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “flow motivation” fick 401 131 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “flow motivation” filterat på computer sience fick 30 424 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “flow theory” filtrerat på computer sience fick 101 584 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “flow theory motivation” filterat på computer sience fick 21 786 träffar 2014-12-

26. 

● Sökte på “lowering motivation” fick 97 571 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “negative motivation” fick 676 038 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “cognitive expectancy theory” fick 64 623 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “goal theory” fick 2 196 271 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “goal theory of motivation” fick 596 442 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “learning punishment” fick 365 485 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “play as learning tool” fick 85 227 träffar 2015-01-02. 

● Sökte på “play as learning tool school” fick 75 169 träffar 2015-01-02. 

● Sökte på “pedagogik och lek” fick 310 träffar, 2015-01-02 

● Sökte på “education and games” 56 385 , fulltext, peer reviewed, education 2015-01-02 

● Sökte på “free playing” 20 394 fulltext, peer reviewed, education 2015-01-02 

● Sökte på “controlled playing” 9474 fulltext, peer reviewed, education 2015-01-02 

● Sökte på “education feedback” 325 645 träffar, fulltext, peer reviewed 2015-01-02 

● Sökte på “relaxed concentration” 70 322 träffar, fulltext , peer reviewed 2015-01-02 

● Sökte på “relaxed concentration in education” 11 310 träffar, fulltext, peer reviewed 2015-

01-02 

● Sökte på “students curiosity in teaching” 10 221 träffar , peer reviewed, fulltext, education 

2015-01-02 

● sökte på “motivation what is it?” fick 162 332 träffar, fulltext, peer revivewd , education, 

phychology,  2014-12-25 

● sökte på “what motivates us” fick 30 210 träffar,  fulltext, peer revivewd , education, 

phychology,  2014-12-25 

● sökte på “what motivates people” fick 34 297 träffar,  fulltext, peer revivewd , education, 

phychology,  2014-12-25 

● sökte på “memory” fick 180 153 träffar, peer revivewed, fulltext, psychology 2014-12-29 

● sökte på “what is memory” 109 209 peer,fulltext,psychology, 2014-12-29 

● sökte på “memory definition ” 39 355 träffar, fulltext,peer,psychology 2014-12-29 

 

 

Google Scholar:  

● Sökte på “gamification concepts” fick 5420 träffar 2014-11-13. 
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Scopus:  

● Sökte på “gamification definition” fick 26 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamificaition learning” fick fick 25 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamification concepts” fick 113 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamification mechanics” fick 81 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “flow motivation” fick 3845 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “lowering motivation” fick 392 träffar 2014-12-26. 

 

IEEE Explore:  

● Sökte på “gamification definition” fick 5 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamification learning” fick 53 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamification concepts” fick 25 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamification mechanics” fick 13 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “flow motivation” fick 390 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “lowering motivation” fick 371 träffar 2014-12-26.  

 

ABI/Inform:  

● Sökte på “gamification definition” fick 7 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamification learning” fick 77 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamification concepts” fick 34 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “gamification mechanics” fick 76 träffar 2014-11-13. 

● Sökte på “flow motivation” fick 14 814 träffar 2014-12-26. 

● Sökte på “lowering motivation” fick 1502 träffar 2014-12-26. 

 

Google: 

● Sökte på “Education games” fick 1 100 000 000 träffar 2015-01-02 

● Sökte på “relaxed concentration” fick 31 100 000 träffar 2015-01-02 

● Sökte på “pedagogik och lek” fick 1740 träffar 2015-01-02 

● Sökte på “relaxed concentration in education” 15 100 000 träffar 2015-01-02 

 

 


