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Sammanfattning 

Spelifiering är praktiken att använda mekanik från spel i icke-spelkontext för att höja 

användarens motivation och det är ett relativt nytt begrepp som får växande utrymme i skolan. 

Trots att det redan gjorts en hel del forskning på området finns det en avsaknad av studier som 

undersöker spelifiering från ett lärarperspektiv. Syftet med denna studie är därför att bilda 

kunskap om lärares användning av spelifiering i sin undervisning. För att belysa lärares 

erfarenheter har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex olika lärare som sade sig 

använda spelifiering i sin undervisning. En tematisk innehållsanalys har resulterat i 

beskrivningar av lärarnas upplevelser och erfarenheter kring användningen av spelifiering i 

undervisningen. Resultaten visar att lärarna har svårt att skilja spelbaserat lärande och 

spelifiering från varandra. De visar även spelifierat (och spelbaserat) lärande som positivt för 

elevernas motivation och inlärning, och att det låter lärarna nå ut till eleverna på nya sätt. 

Samtliga lärare tog upp vikten av ett lustfyllt lärande, och de hade även roligt själva i sitt 

användande av spel och spelifiering. De resonerade vidare kring utmaningar med sitt arbetssätt 

och konstaterade att spelifiering bör användas med eftertanke då externa motiverande element, 

som exempelvis belöningar, kan ta fokus från lärandet.  

 

Nyckelord: motivation, intervjustudie, spel, lärarperspektiv 
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Inledning 

Vi lever idag i en värld där en genomsnittlig tonåring gladeligen spenderar många timmar om 

dagen i olika belöningssystem (Internetstiftelsen i Sverige, 2018) samtidigt som våra 

skolresultat enligt stora internationella undersökningar ligger lägre än de låg år 2000 

(Skolverket, 2016) och de elever som presterar sämst presterar sämre än någonsin (Färlin, 

2016). En viktig bidragande faktor här är bristande motivation i skolan (Hattie, 2014) — 

ungdomar idag har dock till synes oändligt av den när det kommer till att skaffa den där nya 

tröjan i Fortnite eller det där vapnet i World of Warcraft. Adam Palmquist (2018) resonerar i 

sin bok Det Spelifierade Klassrummet att det kan vara en kvarleva från våra protestantiska rötter 

att utbildning och lärande ska vara något allvarligt och svårt, och i utvecklingen av skolans 

styrdokument syns en tydlig trend där lärande har gått från att vara passivt till att vara aktivt, 

från allvarligt till lustfyllt. I praktiken har dock skolan haft varierande resultat gällande att följa 

med i den utvecklingen. 

 

Det finns många teorier om motivation, och denna uppsats kommer att dyka in särskilt i två av 

dem; teorin om förväntningar och värden och självbestämmandeteorin. Teorin om 

förväntningar och värden säger, mycket grovhugget, att vi blir motiverade när det vi gör får ett 

resultat som motsvarade våra förväntningar. Självbestämmandeteorin talar om grundläggande 

psykologiska behov som vi alla delar, vilka spelifiering kan användas för att möta. 

 

Spelifiering är det begrepp som används för att benämna, enkelt förklarat, inkorporering av 

olika motivationsmotorer i undervisning, med inspiration taget från spel. Det första du kommer 

att tänka på nu kanske är glädjen i att tjäna mest pengar och konkurrera ut dina vänner i 

Monopol, tillfredsställelsen när det blå skalet träffar din kompis precis innan mållinjen och du 

lyckas knipa förstaplatsen i Mario Kart, eller när du får visa upp dina achievements i Skyrim. 

För att komma åt hur detta relaterar till lärande definierar Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke 

(2011, s. 14) gamification som följande: ”the use of design elements characteristic for games 

in non-game contexts.” Det är således möjligt att använda designelement från spel för att öka 

akademisk prestation, vilket är precis vad spelifierad och spelbaserad  undervisning ämnar göra. 

Vi behöver mer konkret kunskap om detta och om hur lärare idag tar detta tillvara. 
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Syfte  

Syftet är att bilda kunskap om lärares användning av spelifiering i sin undervisning.  

 

Frågeställningar: 

1. Varför väljer lärare att använda spel i sin undervisning? 

2. Hur säger sig lärare använda sig av spelifiering i sin undervisning? 

3. Hur upplever lärare att spelmekaniker påverkar elevernas motivation? 

4. Vilka utmaningar upplever lärare i användningen av spel i sin undervisning? 
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Bakgrund 

Spelifiering 

För att kunna börja besvara forskningsfrågorna behöver ett antal begrepp definieras. Det första 

begreppet är spelifiering, då det är i högsta grad centralt även för vårt syfte. Spelifiering är ett 

relativt nytt begrepp och den första riktiga definition var av Deterding et al. (2011, s. 14):” the 

use of design elements characteristic for games in non-game contexts”. De tar upp att 

spelifiering innebär att använda element från spel i sammanhang där de kulturellt inte anses 

normala, vilket också innebär att vissa aspekter av spelifiering skulle kunna vara eller komma 

att vara så självklara i utbildning att de inte längre skulle kunna ses som spelifiering. Vidare 

menar Deterding et al. att i och med att spel bevisligen kan motivera människor mycket 

effektivt, och under en lång tid, är det rimligt att detsamma skulle gälla för spelifiering i 

undervisning:  

 

[S]ince video games are designed with the primary purpose of entertainment, and since they can demonstrably 

motivate users to engage with them with unparalleled intensity and duration, game elements should be able 

to make other, non-game products and services more enjoyable and engaging as well. (2011, s. 2) 

 

Deterding et al. konstaterar även en tydlig skillnad mellan det han kallar för lek (”play”) och 

spel (”gaming”), där lek har karakteristika som syftar till öppenhet, improvisation, 

uttrycksfullhet, etc. medan spel har nyckelord såsom regelstrukturerat och målmedvetet. Lek, 

bör nämnas, är i deras definition en övergripande kategori som innehåller både spel och 

spelifiering, men även annat. 

 

Hung, Zarco, Yang, Dembicki, & Kase (2017) kommenterar på Deterding et al.s definition och 

påpekar att det i ett klassrumssammanhang kan vara svårt att se vad som är spelifiering och 

inte. Dels kan klassrum redan sägas vara spelifierade sammanhang då de ofta involverar 

målstyrda aktiviteter, ibland under tidsbegränsningar, med poäng eller betyg som belöning.  

Spelifiering kan även lätt blandas ihop med andra typer av vanligt förekommande 

spelanvändning i klassrummet.  
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Slutledningsvis leder detta till att begreppet spelifiering inkluderar en stor andel subjektivitet 

då det enda sättet att separera ett spel från något som är spelifierat är vad det bakomliggande 

syftet var hos skaparen (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011, s. 14). I kontexten lärande 

kan detta med andra ord sägas innebära att en undervisningsform är spelifierad om syftet med 

den är att motivera eleverna att lära genom att använda sig av spelliknande mekanismer. En 

viktig distinktion kan då göras gentemot spel som i detta sammanhang syftar till 

undervisningsformer som syftar till att eleverna ska få leka eller spela samtidigt som de lär sig 

något. Dessa två definitioner av spelifiering och spel i lärandesituationer är de vi använder oss 

av i denna studie.  

 

Motivation 

Ytterligare behöver begreppet motivation definieras. Wery och Thomson (2013) skriver om 

motivation i samband med lärande och utgår från två huvudsakliga typer av motivation; inre 

och yttre motivation. Exempel på inre motivation är när en elev deltar i en aktivitet för att de 

uppskattar aktiviteten i sig eller av ren nyfikenhet. Elever med en inre motivation kan jobba 

idogt med en uppgift och behöver inte motiveras med belöningar. Yttre motivation är när en 

elev deltar i en aktivitet för att de uppmuntras eller belönas av någon eller något. Dessa elever 

ser aktiviteten som ett medel för ett mål, inte som målet i sig, och måste därför motiveras med 

belöningar eller straff för att delta. Mellan inre och yttre motivation går det alltså att, i grova 

drag, säga att inre motivation handlar om upplevt intrinsiska värden medan yttre motivation 

handlar huvudsakligen om önskvärda konsekvenser. 

 

I inledningen nämner vi även expectancy-value-teorin, mindre känd som teorin om 

förväntningar och värden. Denna teori kan effektivt appliceras på spelifiering då den säger att 

om eleven kan koppla samman kursmaterialet och deras liv ökar både intresse och prestation 

(Eccles, 1983). I praktiken skulle detta alltså innebära att läraren kan applicera elevernas egna 

motivationsstrategier, som eleven tagit fram i förhållande till sin fritid och vardagsliv, för att 

öka elevernas prestation i skolan. Denna koppling, menar Harackiewicz och Hulleman (2009) 

har synnerligen stor effekt på lågpresterande elever.  

 

Our results demonstrate that encouraging students to make connections between science course material and 

their lives promoted both interest and performance for students with low success expectancies. The effect on 
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performance was particularly striking, because students with low-success expectancies improved nearly two 

thirds of a letter grade in the relevance condition […]. (2009, s. 1411) 

 

Att lågpresterande elever får störst behållning är relevant, och är en central anledning till att 

använda spelifiering. Expectancy-value-teorin säger även att elevers motivation blir högre ju 

högre sannolikheten är att de kommer att lyckas med sitt företagande. Dessa faktorer är 

anledningen till varför vi valt att förhålla oss särskilt till denna motivationsteori; ett fokus på 

lågpresterande elever och hur de kan stärkas i undervisningen. Skolan ska vara, som myntat i 

Lgr 80, en skola för alla, och då gäller det särskilt att få med de som inte är särskilt 

studiemotiverade. Spelifiering passar in i expectancy-value-teorin i och med att spelifiering ofta 

innebär ett tydligt, om än relativt kortsiktigt, mål för eleven (Deterding, Dixon, Khaled, & 

Nacke, 2011) vilket borde innebära att så länge spelifiering även inkluderar en tydlig koppling 

till det eleven ska tillgodogöra sig kan eleven lättare se hur den spelifierade undervisningen är 

relevant för dem och därför förbättra lärandeprocessen i enlighet med det Hulleman och 

Harackiewicz skriver. 

 

Expectancy-value-teorins grundare Eccles (2002) skriver cirka tjugo år efter publikationen av 

hennes ursprungsartikel en forskningsöversikt och förstärker kopplingen mellan lågpresterande 

elever och behovet av tydliga mål när de diskuterar olika typer av målfokus: ”For instance, 

Bandura (1997) and Schunk (1990) have shown that specific, proximal, and somewhat 

challenging goals promote both self-efficacy and improved performance.” (2002, s. 115). 

 

van Roy & Zaman (2017) analyserar spelifiering med utgångspunkt i självbestämmandeteorin 

(Self-determination theory). Denna teori säger att alla människor delar tre grundläggande 

psykologiska behov; behovet av autonomitet, behovet av att känna sig kompetent, och behovet 

av att känna tillhörighet. En sak van Roy & Zaman konstaterar är att en stor del av spelifierat 

undervisningsmaterial inte tar hänsyn till dessa grundläggande psykologiska behov utan istället 

använder sig av mekaniker som är enkla att implementera, så som godtyckliga poängsystem 

och medaljer. Som exempel lyfter de fram att uppenbara externa belöningssystem riskerar att 

underminera redan existerande intern motivation genom att inskränka på användarens 

autonomi, då användaren kan känna sig kontrollerad (2017, s. 10). Baserat på sin analys av 
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spelifiering utifrån självbestämmandeteorin föreslår van Roy & Zaman nio konkreta kriterier 

som ska mötas för att få till effektiv spelifiering (2017, ss. 21-22): 

 

1. Undvik obligatorium 

Undvik att tvinga användaren att använda (en del av) det spelifierade systemet så att de inte 

känner sig kontrollerade. 

2. Ge en lämplig mängd meningsfulla val 

Hitta en bra balans mellan att stödja användarens autonomi genom att ge dem minst ett val som 

är meningsfullt och går i enlighet med deras värderingar utan att placera dem i ett dilemma 

genom att erbjuda för många alternativ. 

3. Sätt upp utmanande men hanterbara mål 

Stöd användarens känsla av kompetens genom att skapa uppgifter som är utmanande och 

kännas möjliga att klara av. 

4. Ge positiv, kompetensrelaterad feedback 

Stöd användarens känsla av kompetens genom att integrera feedback som förstärker 

användarens känsla av att stiga i kompetens, och undvik negativ feedback. 

5. Facilitera social interaktion 

Ta bort faktorer som förhindrar social interaktion mellan användare, och ge dem möjlighet att 

interagera för att stötta deras känsla av tillhörighet. 

6. Undvik att motarbeta de andra behoven när ett behov understöds 

När ett spelifierat element designas för att stödja ett av deras grundläggande psykologiska 

behov, var noga med att inte inskränka på något annat behov. 

7. Låt spelifieringen leda mot det bakomliggande målet med aktiviteten 

Se till att målet med aktiviteten motiverar användaren att använda sig av de spelifierade 

elementen så att eleven både blir motiverad till aktiviteten och att uppnå målet. 

8. Skapa ett behovsmötande sammanhang 

För att möta användarens grundläggande psykologiska behov, det spelifierade systemet bör 

implementeras i en öppen och stöttande miljö (i motsats till en kontrollerande miljö). 
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9. Gör systemet flexibelt 

Spelifierade system bör vara flexibla och anpassningsbara för att kunna möta individens behov 

och preferenser. 

 

Styrdokument 

En del i underlaget är ett antal styrdokument där vi ser en progression i synen på lärande, från 

att vara mer passivt och allvarligt till att vara aktivt och lustfyllt. En tydlig detalj i Skollagen 

(2010) är att elever ska ges den stimulans de behöver i sitt lärande, och att utbildningens själva 

syfte är att främja en livslång lust att lära — det är en tydlig fingervisning att undervisningen 

bör anpassas med motiverande strategier. Kursiveringar i dessa citat är våra, för tydlighet. ”Alla 

barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling[...].” (SFS 2010:800, 2010, 3 § i 3 

kap.) [...] [Undervisningen] ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. [...] (SFS 2010:800, 2010, 4 § i 3 kap.) 

 

Längre tillbaka i tiden, i tidigare skollagar, är det svårare att peka på något specifikt då både 

formuleringarna och paragraferna över lag är kortare och mer effektiva. Observera dock 

skillnaden i formulering gällande skolans syfte där den numer självklara formuleringen ”en 

livslång lust att lära” märkbart saknas. Kopplingen till spelifiering kan tyckas otydlig, men 

tanken att spelliknande metoder kan leda till och även innehålla lärande är viktigt i dagens 

samhälle för att kunna nå den livslånga lusten att lära, då barn i större och större utsträckning 

spelar spel på sin fritid (Internetstiftelsen i Sverige, 2018) — lärande behöver inte vara tråkigt. 

 

Ytterligare kan det kommenteras att fokus över lag ligger på att skapa och forma samhället och 

dess medborgare i lagen från 1985, medan lagen från 2010 mycket tydligt lyfter upp individen. 

”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. [...] (SFS 1985:1100, 1985, 1 

§ i 4 kap.)”, ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. [...]” (SFS 1985:1100, 1985, 2 § i 1 kap.) 
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Tidigare forskning 

Det har bedrivits en hel del forskning på nyttjandet av spelifiering trots att forskningsområdet 

är relativt ungt. Redan 2014 publicerades en metastudie av Hamari, Koivisto, & Sarsa (2014) 

där effekterna av spelifiering utvärderades över 24 empiriska, granskade forskningsartiklar. 

Den övergripande forskningsfrågan var huruvida spelifiering fungerar i den benämning att 

metoden stärker motivationen hos de deltagande. Studien visar att spelifiering överlag leder till 

positiva utfall både när det kommer till upplevd motivation och prestation, men också att 

resultaten beror på det sammanhang som spelifiering introduceras i, samt deltagarnas 

individuella egenskaper. Till exempel kan tävlingsmoment vara något som främjar 

motivationen hos vissa men hämmar den hos andra. 

 

Den övervägande delen av tidigare forskning på spelifiering har fokuserat på de psykologiska 

(motivation) och beteendemässiga (prestation) utfallen hos deltagarna. Det har dock forskats 

mycket lite på hur spelifiering påverkar och upplevs av de som tar fram och genomför 

spelifiering; lärare, i detta sammanhang. Här finns ett hålrum i forskningen, vilket också 

konstateras av Hung et al. (2017) som är en av de få studier som undersöker spelifieringens 

möjligheter från ett lärarperspektiv. Författarna av studien analyserade sina egna erfarenheter 

och självreflektioner i deras arbete med att utveckla och genomföra spelifiering som en del i 

deras onlinekurser, och kom bland annat fram till att detta arbete hjälpte dem att se sin 

undervisning i ett nytt ljus, och att förstå vad var och en värdesatte i sin pedagogik. De ansåg 

också att deras reflektioner sinsemellan om hur spelifiering skulle implementeras var värdefulla 

och gav lärarna en gemensam vokabulär för att diskutera lärande i olika sammanhang.  Detta 

visar att spelifiering kan vara till nytta för både elever och lärare, och att lärarnas egna 

upplevelser och reflektioner är högst relevanta i frågan om spelifieringens roll i undervisningen. 

 

Spel och spelifiering kan användas i många sammanhang i skolan, och används ofta utbytbart. 

Tidigare forskning poängterar dock skillnaden på begreppen ”spel”, ”spelifiering”, och ”lek”, 

som alla skiljer sig i syfte och utförande (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). De-

Marcos, Garcia-Lopez & Garcia-Cabot (2016) jämför effektiviteten hos fyra olika 

implementeringar av spel- och sociala element i undervisningen: Undervisande spel, 

spelifiering, socialt nätverkande och social spelifiering. Undervisande spel definieras här som 

kommersiellt tillgängliga produkter som kan användas i klassrumsundervisning men som ej är 
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specifikt designade att uppnå de uppsatta målen för lärande. Resultatet av studien tydde på att 

samtliga implementeringar hade en betydande inverkan på lärande, och att social spelifiering 

gav bättre och snabbare resultat över alla typer av uppgifter. Det undervisande spelet gav 

positiva resultat i ett tidigt skede, men den ökade prestationen hos eleverna höll inte i sig efter 

att spelet slutade användas, vilket tyder på att de positiva effekterna är kortlivade. Undervisande 

spel kan därför sägas skapa en sorts ytlig spelifiering som ger resultat på kort sikt men som inte 

främjar motivation för lärande på lång sikt. Likväl kan undervisande spel nyttjas effektivt för 

sina kortsiktiga förmåner då de ofta är lätta att implementera i undervisningen (2016, s. 111).    

 

Deterding (2014) identifierar en uppsättning narrativ eller ramverk, så kallade retoriker 

(”rhetorics”), som beskriver de kulturella perspektiv som utformare av spelifierade system kan 

utgå ifrån. En av de retoriker som tas upp är statusretoriken. Statusretoriken utgår ifrån en syn 

på människan som en social varelse med ett inneboende behov av att hävda sin sociala status. 

Spelifiering i detta sammanhang syftar till att motivera användare att uppnå de uppsatta målen 

för lärande genom att dra nytta av denna inneboende drivkraft. Spel och spelifierade miljöer 

blir ur detta perspektiv utrymmen för användare att signalera social status, exempelvis genom 

att vara den som presterar bäst eller att samla på sig symboler som uttrycker status, förmåga 

och pålitlighet. Kritiker av detta perspektiv säger att att konkurrera om social status är skadligt 

för det psykosociala välmåendet, och är ett behov som är kulturellt betingat (2014, s. 17). 

Retoriker kan användas för att analysera lärares syn på spelifiering utifrån ett kulturellt 

sammanhang och därmed bidra till en djupare bild av lärares användning av spelifiering.   

 

Hattie (2014) undersökte i sin stora metastudie hur en rad olika faktorer påverkar lärande, och 

även om studien har kritiserats för sina förenklade förklaringar innehåller den användbart stoff. 

När Hattie talar om faktorer inom lärande använder han sig av en storleksordning där, lite 

förenklat, ju högre siffran är desto större positiv effekt har faktorn på lärandet. Han rangordnar 

faktorerna på ett sådant sätt att en effektstorlek av 0,0 till 0,2 är försumbara effekter, 0,2 till 0,4 

är måttliga effekter, och allt över 0,4 är stora effekter. Negativa effekter följer inte samma 

struktur uttryckligen, men kan förväntas kunna grupperas in i motsvarande kategorier. När 

Hattie då talar om motivation konstaterar han att effektstorleken är 0,48, vilket innebär att han 

ser en stor effekt. Vidare ger han en beskrivning av vad han anser att motivation är, där han 

säger att: ”motivationen är högst när elever är kompetenta, har tillräckligt mycket 



10 

 

självbestämmande, sätter upp meningsfulla mål, får återkoppling och bekräftas av andra.” 

(2014, s. 78) Här kan vi se en tydlig koppling till de saker spelifiering kan erbjuda i 

klassrummet; bland annat en anknytning till elevernas vardagliga göranden, där vi vet att elever 

spenderar mycket tid i olika system, tydliga mål i förhållande till sitt lärande, ofta någon form 

av direkt återkoppling, och möjligheter till bekräftelse. Det finns även en stark korrelation 

mellan Hatties definition av motivation och självbestämmelseteorins tre grundläggande 

psykologiska behov. 

 

Det är tydligt att det finns många tidigare studier som är kvantitativa, vilket gör att vår studie 

har merit i och med att den är kvalitativ och utgår från ett lärarperspektiv snarare än ett 

användarperspektiv. Att fokusera på lärarens upplevelse av lärandeprocesser hos elever hoppas 

vi ska tillföra till forskningen inom detta område. 
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Metod 

För att bilda kunskap om lärares användning av spelifiering i sin undervisning har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med sex lärare på olika skolor. Dessa sex intervjuer 

transkriberades för att nyttja som underlag till denna studie. Dessa har sedan bearbetats med 

hjälp av tematisk innehållsanalys.  

 

Målet med denna studie är att bilda kunskap om hur lärare arbetar och hur de resonerar, vilket 

är varför vi har valt att göra en kvalitativ studie. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av 

studiens utformning. 

 

Urval 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval i olika utbildningsnivåer av lärare som på något sätt 

använder spelifiering i undervisningen. Informanterna i studien är:  

Sam - gymnasielärare i ämnena natur-och samhällskunskap med cirka tio års erfarenhet 

Sasha - drama- och teaterpedagog i olika åldersgrupper från mellanstadiet till gymnasiet 

Sol - lärare i svenska och engelska och har jobbat mest i klasserna 7-9 de senaste 25 åren 

Semiot – musiklärare i årskurserna 1-5, undervisat i fyra år, vikarierat i skolan sedan 2001 

Sinis – lärare i engelska för nybörjare, från USA, undervisat fem år 

Sumly – lärare i engelska i varierande åldersgrupper, från USA, undervisat cirka 8 år 

 

Namnen på informanterna är könsneutrala pseudonymer för att inte röja deras identitet. De 

amerikanska informanters citat kommer att citeras i originalutförande; på engelska. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

För att komma till djupare insikt om lärares arbete kring och förhållningssätt till spelifiering i 

undervisningen har semistrukturerade intervjuer genomförts. Med semistrukturerade menas att 
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intervjuerna är strukturerade i den mening att de är fokuserade på ett område, men frågorna är 

öppna (2010). Fördelen med denna datainsamlingsmetod är att respondenterna får möjlighet att 

tala mer öppet om sina upplevelser, och det är just lärares erfarenheter, tankar och känslor som 

studien ämnar belysa. 

 

Intervjuguiden (Bilaga 2) utgår från fyra huvudsakliga frågeområden som motsvarar 

frågeställningarna i studiens syftesformulering. Till varje frågeområde har specifika frågor 

formulerats som syftar att ta fram intressanta och relevanta reflektioner hos respondenterna. Vi 

har även formulerat följdfrågor baserade på de svar vi förväntar oss.  

 

För bästa möjliga resultat har alla intervjuer spelats in och transkriberats. 

 

Tematisk innehållsanalys 

Vi kom fram till resultatet genom att använda tematisk innehållsanalys. Denna metod går ut på 

att bryta ner och kategorisera data för att hitta övergripande teman. Syftet är att ta fram en 

övergripande tolkning samt att hitta underförstådda betydelser genom de kopplingar och 

kategoriseringar som går att göra i materialet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Vi började med att dela upp oss, sedan gick vi igenom alla transkriptioner en efter en och 

färgmarkerade ord och uttalanden vi själva upplevde vara intressanta. Därefter gick vi 

tillsammans igenom våra markeringar och diskuterade vad som gjorde dem intressanta och hur 

de skulle kunna delas in i kategorier. Till exempel tyckte vi oss se en genomgående trend i 

informanternas svar att de uttryckte ett nöje för sin egen skull över sitt användande av 

spelifiering, varpå vi skapade en kategori för uttalanden som uttryckte lärarens egen motivation. 

Resultatet av detta var att uttalanden som exempelvis ”[Spelifiering] är ett väldigt roligt sätt att 

jobba” lades in under denna kategori snarare än en kategori som handlar spelifieringens 

fördelar, där samma uttalande också hade kunnat passa in. Till slut kunde vi identifiera sju 

kategorier av uttalanden: Lärarens motivation, Elevmotivation, Pedagogisk reflektion, 

Elevengegemang, Positiv respons, Pedagogiska utmaningar och Pedagogiska möjligheter. 

Dessa kategoriserade uttalanden sammanställdes sedan i ett eget dokument för att ge en 

överskådlig bild av materialet. Kategorierna sorterades därefter in under mer övergripande 
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teman som svarar mot studiens huvudfrågeställningar och som skulle komma att utgöra 

huvudpunkterna i resultatanalysen: Lärare vet inte vad spelifiering är; Lärare är kreativa; Lärare 

gör vad lärare gillar; Lärare ser möjligheter; och Lärare resonerar kring utmaningar. 

 

Etiska överväganden 

i har försökt att, genom vår intervjuteknik och frågeformuleringar, hålla samtalet professionellt 

men samtidigt öppensinnat med fokus på upplevelser och erfarenheter snarare än på resultat 

och prestation hos informanten.  

 

Alla informanter har tagit del av ett informantbrev (se Bilaga 1) som förklarar informantens rätt 

i förhållande till de etiska regler som tagits fram av Vetenskapsrådet (2017). I missivbrevet 

framgår att ett medverkande i studien är frivilligt, att de när som helst kan avbryta sitt 

medverkande, att de kommer att anonymiseras i samband med behandling av datan, och att 

både det inspelade materialet såväl som inspelningen kommer att förstöras efter att 

examensarbetet är godkänt. De kommer även att få ta del av arbetet när det är godkänt, så att 

de har möjlighet att föra fram eventuell kritik gällande vår behandling av intervjumaterialet.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Trost (2010, ss. 143-144) är sex informanter ett gott antal då det vid större antal 

informanter kan bli svårt att få en överblick av datan, samt att det blir svårare att se tillräckliga 

detaljer i materialet. Det bör dock noteras att vi inte vill hävda att vi har möjlighet att dra 

slutsatser om hur lärare generellt använder spelifiering, utan vi kommer istället att fokusera på 

hur dessa lärare använder spelifiering. De slutsatser som dras i resultat och diskussion som kan 

ses som generella är därför spekulativa, och bör därför snarare ses som uppslag till framtida 

forskning. 

 

Angående den valda analysmetoden finns det nackdelar med tematisk innehållsanalys, kanske 

huvudsakligen att den utgår från forskarens begreppsvärld och dennes subjektiva uppfattning 

av hur datan ska kategoriseras, men även för att det i hög grad blir upp till forskaren att välja 
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vad som är relevant och inte. Denna metod har valts trots detta för att den möjliggör både 

detaljgranskning och bredare tolkning av datan. 

 

Strategin för att hitta informanter gick dels ut på att kasta ett vitt nät genom att kontakta rektorer 

på skolor och fråga runt på sociala medier, men vi försökte även att utnyttja de resurser vi hade 

i både olika bekantskapskretsar och diverse kollegiala kontaktnät. Å ena sidan kan vi se på vårt 

urval och säga att vi har misslyckats med att hitta ett stort antal informanter, å andra sidan var 

de intervjuer vi hade av hög kvalitet, vilket Trost (2010, ss. 143-144) säger är det som ska 

”sättas i första rummet — tillsammans med etiken.” I och med studiens fokus på ett relativt nytt 

fält och av en individuell natur är det rimligt att tänka att studien skulle komma till andra 

slutsatser med andra informanter. 

 

I förhållande till validitet och reliabilitet går det därför att säga att studiens reliabilitet skulle 

kunna gå att förbättra, till exempel genom att hitta andra sätt att komma åt relevanta 

informanter, medan validiteten kan sägas vara god i och med den fokusering vi valt att göra på 

de informanter som varit relevanta för studien. 

 

Av hänsyn till de informanter som valt att medverka i denna studie vill vi tydliggöra att inte 

lägger någon värdering i användandet av spelifiering, spel, eller andra pedagogiska verktyg. Vi 

är tacksamma för alla som har deltagit och erbjudit värdefulla insikter. 
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Resultat & analys 

Vi har identifierat fem teman: Lärare vet inte vad spelifiering är; Lärare är kreativa; Lärare gör 

vad lärare gillar; Lärare ser möjligheter; samt Lärare resonerar kring utmaningar. Dessa teman 

anser vi kopplar direkt mot våra frågeställningar, och i denna resultatdel ska vi försöka ge en 

översikt över dessa teman, med exempel och förklaringar.  

 

Lärare vet inte vad spelifiering är 

Ett resultat som framkommer tydligt i intervjuerna är att många av lärarna inte gör någon 

skillnad på begreppen ”spel” och ”spelifiering”. Av de intervjuade lärarna var det bara Sam och 

Sasha som genomgående beskrev spelifierade moment i undervisningen; de övriga lärarna 

använde begreppen utbytbart och beskrev både spelbaserade och spelifierade moment som svar 

på frågor om hur de spelifierar sin undervisning. De svenska lärarna – Sam, Sasha, Sol och 

Semiot – reflekterade alla vid något tillfälle kring hur spelmekaniker kan främja motivation för 

lärande. De amerikanska lärarna – Sinis och Sumly – resonerade att en rolig undervisning gör 

eleverna mer motiverade, men hade inga vidare reflektioner kring spelmekaniker eller hur de 

kan användas för att främja lärande. Det huvudsakliga syftet för Sinis och Sumly med 

spelanvändning är att göra undervisningen roligare – en tanke som exemplifieras av Sumly som 

svar på frågan om varför hen började med spelifiering:  

 

In English, a typical class, you read something and then you talk about it and write papers, maybe have a test 

– it’s just kind of a boring and monotonous way of learning. So when I started teaching I knew I didn’t want 

to do that because I will get bored and they will get bored. So I tried to think of ways to make it a bit more 

fun and I guess I got more into it when I started looking at new technological types of things for classrooms 

that basically had games in them  

 

Som svar på frågan om hur hens metoder ska hjälpa eleverna betonar Sinis vikten av ett lustfyllt 

lärande; ”Playing games helps them associate whatever you are trying to teach them with fun 

things.“ Varken Sinis eller Sumly tar upp några reflektioner kring hur designelement från spel 

kan användas för att uppnå uppsatta mål för lärande, utan pratar istället om hur de kan göra 

undervisningen roligare för eleverna.  
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De svenska lärarna talade också i olika grad om vikten av att eleverna har roligt på lektionerna, 

men de kunde utöver detta även som exempel formulera resonemang om bakomliggande 

pedagogiska tankar som handlade om motivation genom medveten design. Till exempel tycks 

Semiots användning av spel vara huvudsakligen motiverad av att göra undervisningen roligare: 

“Alternativet till lekarna var att göra övningar i böckerna, ja, eller läsa en text högt. Ganska 

tråkigt”, men hen reflekterar samtidigt över hur ett spels designelement kan användas för att 

hjälpa eleverna nå uppsatta kunskapsmål:  

 

Tanken har för min del då varit att om man kör samma quiz ett par tre gånger att fler märker vilket som var 

rätt svar, och då kommer de ihåg det till nästa gång. Men det bygger ju då på att man bygger upp frågorna på 

ett sånt sätt att det är konstruktivt att memorera svaren så att säga, att det inte bara är enordssvar eller något 

som inte kräver någon reflektion, utan bara det gamla korvstoppnings- och rabbla upp-sättet. Det handlar om 

hur man formulerar frågor och svar. 

 

Förutom Sam och Sasha var det ingen av lärarna som enbart använde sig av spelifiering enligt 

Deterdings definition. Av svaren att döma arbetade de utifrån en definition av spelifiering som 

inkluderar spelifiering, men också spel, lek, och även digitala element. Ett exempel är Sol, som 

å ena sidan har ett spelifierat upplägg på undervisningen, men som dessutom tycks ha en syn 

på spelifiering som något som nödvändigtvis involverar digitala verktyg då hen på frågan om 

det finns några fallgropar med spelifiering svarar: ”Det skiljer sig väl inte alls egentligen mot 

tryckta läromedel, tror jag. Fallgropar med tryckta… Ja det är ju att de blir gamla då. Och det 

blir inte det digitala för det kan jag byta ut själv till det jag vill ha.” Detta antyder att Sol ser på 

spelifiering som något som är intrinsiskt bundet till digital teknologi, vilket också är en koppling 

som Semiot och Sumly gör.  

 

Lärare är kreativa 

Något annat som framstod tydligt är att det finns en hög grad av påhittighet och kreativitet bland 

våra informanter. Som ett exempel på det första berättar Sam om spelet Dixit. Spelet går ut på 

att en spelare åt gången är spelledare i spelgruppen och väljer ett av sina vackra abstrakta kort 

och ger någon slags ledtråd till hur kortet ser ut, varpå de övriga spelarna väljer ut ett av sina 

egna kort och som sedan läggs i en hög. Alla kort visas sedan och alla röstar på vilket kort de 

tror är det som var spelledarens. Sam säger att detta ofta används i språkundervisning på hens 
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skola — eleverna måste då använda det valda språket för att spela spelet. Detta tar Sam vidare 

och konstaterar att många spel snabbt kan anpassas till ett klassrum och ger ett antal exempel 

på detta. Sinis konstaterar att hen använder diverse olika spel i klassrummet på ett liknande sätt; 

även mer strikta brädspel så som Monopol som eleverna får spela under premissen att de endast 

talar engelska under tiden. 

 

Ytterligare ett exempel från Sam är en spelifierad lektion om den industriella revolutionen där 

eleverna ska vika kuvert på löpande band där ett antal av eleverna arbetar och de andra är 

arbetslösa. När som helst kan chefen (gestaltad av läraren) anse att en arbetare misskött sig och 

avskeda denne, varpå de arbetslösa blir erbjudna dennes plats till en allt lägre lön. Under en 

paus får sedan eleverna prata ihop sig och de bestämmer sig då allt som oftast att de inte tar 

jobb som betalar mindre än en viss mängd pengar. Sam berättar hur det sedan nästan alltid 

uppstår en situation med svartfötter och hur den efterföljande diskussionen om strejkrätt och 

fackförbund blir mindre abstrakt för eleverna. När det kommer till belöningar och priser 

resonerar Sam att själva deltagandet i leken är tillräcklig: 

 

Där är det så tydligt att eleverna tycker att det är roligt att vara med och vika kuvert än att stå och titta på, så 

även om de inte kan hitta motivation för varför jag ska ta det här skitjobbet, de behöver ju inte pengarna och 

får inte riktiga pengar, men de får fortfarande vara med i spelet och det är belöning nog. 

 

Sasha berättar om en spelifierad lektion hen har designat där eleverna får representera en 

vikingaby genom en form av vad som inom brädspelsvärlden kallas worker placement; spelarna 

har arbetare (i detta fall en per person) som ska samla olika resurser genom att placeras på olika 

ställen på spelplanen. Eleverna ska sedan försöka överleva en vinter genom att samla tillräckligt 

mycket mat, ved, och andra förnödenheter, vilket i slutänden representeras av en rullning av ett 

antal sexsidiga tärningar som samlats in under året. Sasha berättar hur alla elever i början ville 

åka ut i båtar och vara krigare, vilket resulterade i att ingen var kvar på åkrarna, och hur detta 

ledde till diskussioner i klassrummet som var utvecklande för eleverna. 

 

Sam ger ytterligare ett exempel på ett i hens kollegiums vanligt spel som kallas för 

popcornmatte; eleverna räknar mattetal och får, för varje rätt svar, en popcornkärna. Under 

veckan samlas alla dessa popcornkärnor ihop och på fredagen räknas och poppas alla kärnor, 
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och alla elever får sedan lika många popcorn var — oavsett deras individuella insats och 

prestation. Sam resonerar att den kollektiva aspekten gör att alla vill hjälpa till och att alla får 

känna att de ger något till det gemensamma. 

 

Semiot berättar om något de kallar för ”poängjakten” där de med yngre barn har en aktivitet på 

skolgården där barnen bildar lag och får utföra olika uppdrag för att få poäng.  

som ett lag om 3-5 barn går [de] runt och gör olika stationer, till exempel då en mänsklig pyramid (15 poäng), 

göra en dans och visa för en vuxen (20 poäng), berätta en gåta (5 poäng), plocka skräp på skolgården (5 

poäng), bygg ett sandslott (50 poäng), hitta på en sång (30 poäng), måla ett konstverk med hjälp av gatkritor 

(25 poäng), och så vidare. 

Hen tillägger att det inte utses några vinnare, utan lagen får helt enkelt skriva upp sin poäng på 

en lista i slutet av aktiviteten. 

 

Sumly kommer med en annan variant, för lite äldre elever, där hen vill få dem att helt enkelt 

röra sig mer. Sumly sätter då upp sina läsanvisningar via QR-koder på olika ställen på campus 

och så får eleverna gå runt och hitta dem. 

 

Instead of traditional lectures, this semester I’ve been attaching lecture notes to QR-codes and posting them 

around the campus, and the school where I work – it’s a pretty big campus – so they can get some mileage in 

if they’re trying to find these notes. So I will set that up like it’s a game so they get a little competitive and 

it’s not just one team finds the notes and gives them to everyone else. 

 

Sumly visar även på stor kreativitet då hen explicit konstaterar att hen inte använder samma 

aktivitet mer än maximalt två gånger per termin, vilket innebär att hen konstant funderar på hur 

nästa aktivitet ska läggas upp. Hen påpekar dock att detta inte görs av sig självt utan kräver 

stora mängder ansträngning från hens egen sida. ”The biggest challenge is coming up with 

them. I try to come up with new ones every time, and definitely not use the same one more than 

twice in a semester, and so coming up with new games does get pretty difficult” 
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Lärare gör vad lärare gillar 

Något som framkommit i denna studie är att lärare motiverar sitt val av spelifiering och spel i 

undervisningen utifrån egna intressen. I svaren på varför de har valt att använda sig av 

spelifiering tog både Sasha och Sam upp sin bakgrund och tidigare förestående intressen; Sasha 

är drama- och teaterpedagog i grunden och tycker om att klä ut sig och spela rollspel, och Sam 

har jobbat som aktör och beskriver sig själv som ”brädspelare”, ”rollspelare” och ”lajvare”.  

 

Nöjet verkar för många av informanterna till stor del komma ur möjligheten att få jobba med 

något som knyter an till ett personligt intresse. Sam berättar att hens intresse för roll- och 

brädspel går tillbaka till långt innan hen blev lärare, och att detta motiverade henom att 

spelifiera sin undervisning redan under första praktiktillfället i lärarutbildningen. Sam säger 

upprepade gånger att hen tycker att det är ”väldigt roligt med spel” och hen av denna anledning 

använder spelifiering även idag. Sasha å sin sida har en bakgrund inom drama och teater, och 

klär ut sig till viking som en del av sin spelifierade undervisning. Samma undervisning hade 

kunnat genomföras utan utklädsel, men Sasha säger att hen ”trivs väldigt bra i den här rollen” 

då hen är teaterlärare i grund. Att Sasha trivs i sin roll blir tydligt när hen med ett leende berättar 

om sin karaktär, vikingen Halvdan, och hur en av hens elevgrupper spontant klädde ut sig till 

vikingar för att de ville ha avslutning med ”Vikingen”. Båda lärare i dessa fall uttrycker ett nöje 

över att få arbeta på ett sätt som bejakar deras intressen. Även Sumly och Semiot berättar om 

ett personligt intresse för spel, om än inte fullt lika engagerat eller utförligt. 

 

Sinis är lite mer restriktiv angående att prata om sina egna känslor, men på den sista frågan i 

intervjun — i detta fall ”Do you have any final thoughts or anything that you’d like to share?” 

— svarar hen att det ger henom något att se hens elever leka hens lekar på sin fritid: ”I guess I 

could say that it’s definitely heartwarming to see the kids playing the game that you invented 

in their own time. Like, you see them out on the playground playing Simon Says in English and 

you’re like ‘Aww!’” 

 

Sumlys sista tillägg visar också på en ny dimension, nämligen en av hens egen professionella 

stolthet och hur spel och spelifiering ger motivation att fortbilda sig och att inte stagnera: ”[The 
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trend of gamification] forces me to keep up with all this tech stuff; it keeps me on my toes 

professionally.” 

 

Ett genomgående tema i alla informanters svar är det positiva gensvaret från eleverna gentemot 

en spelbaserad eller spelifierande undervisning. Det faktum att de tar upp elevrespons som en 

anledning till varför de fortsätter med spelifiering och sättet de pratar om detta på tolkar vi som 

ett uttryck för lärarnas egen arbetsglädje. Sol säger att det var just för att komma närmare 

eleverna som hen började med spelifiering i mitten av 2000-talet då det populära onlinespelet 

World of Warcraft först släpptes: 

 

Det var en helt ny värld för mig, med World of Warcraft, men det var jättemånga elever som satt och spelade 

det på nätterna och missade skolan och var jättetrötta, så då ville jag möta dem där de befann sig – i spelets 

värld. […] Så för att få en undervisning som var mer attraktiv och tilltalande så började jag att använda 

spelifierat lärande. 

 

Trots att Sol förväntade sig ett entusiastiskt mottagande blev hen positivt överraskad av 

elevernas gensvar när hen först testade ett specifikt, nyutvecklat digitalt verktyg:  

 

Det var en sån ”Wow”-effekt att; ”Åh, jag har aldrig lärt mig så mycket om slaveriet i USA som jag har gjort 

på den här lektionen jämfört med alla andra SO-lektioner sammanlagt”. Det var lite häftigt att- ”Okej, var det 

så enkelt?” På två lektioner så var hela slaveriet i USA genomarbetat. Så jag upplever att de tycker det är 

häftigt och coolt. 

 

Sumly håller med om att eleverna visar uppskattning för andra former av undervisning och 

säger att det syns på eleverna att det är roligt att gå från normen: ”you get to see genuine 

reactions from students and it’s not just ’Oh we’re reading this thing again and I’m bored just 

opening the book’.” 

 

Sumly ger även uttryck för hur spel är något som engagerar henom själv, och hur detta i sin tur 

ger något till eleverna: ”It helps me do my job, it helps them learn, so it seems like it’s kind of 

a bonus for everyone.” 
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En avslutande reflektion kring lärarens egen lustfyllda upplevelse kommer från Sam som på 

frågan om varför hen har fortsatt med spelifiering svarar: ”Jag har inte hittat någon bra 

anledning att sluta! Det är skitkul. Jag tycker att det är väldigt bra, om man tittar på Hattie är 

det just att lärarens entusiasm och engagemang är väldigt avgörande för elevens inlärning.” Här 

stämmer Semiot in med en liknande självreflekterande kommentar: ”framförallt att det känns 

trevligt för mig, kanske. Jag tror ju att det funkar för barnen, det får man ju känna in också, men 

det handlar ju om att det är ett sätt som jag trivs att arbeta med i första hand. Så det är väl kanske 

mer en metod för mig än det är en superidé för undervisningen.” och lite senare kommer han 

tillbaka till denna punkt och kommer till slutsatsen: ” Det tror jag är det viktigaste, att man gör 

det utifrån ett eget intresse.” 

 

Lärare ser möjligheter 

Informanterna förmedlade alla, på olika sätt, att de ser konkreta fördelar och möjligheter som 

tillgängliggörs av spelifiering. En sådan sak är hur spelifiering ger både dem och deras elever 

möjligheter att hitta vägar till lärande som tidigare varit stängda, och även kanske särskilt 

möjligheten att nå elever som de tidigare inte har kunnat nå. Sasha exemplifierar den 

sistnämnda tanken; ”Jag brukar säga såhär att i och med att alla människor är olika så kräver 

det olika sorters pedagogik för att lära sig saker”, och Sol stämmer in med en tanke om hur 

spelifiering fångar upp omotiverade elever; ”Det tycker jag är en stor skillnad och framförallt 

för hela det här gänget… Inte så studiemotiverade, mestadels killar, som spelar spel och inte 

lägger så mycket tid på skolan. Jag tycker att jag når dem på ett helt annat sätt.” och tillägger 

senare under intervjun att oavsett vilket lärandemedium som används tänker hen att det måste 

ses som positivt när elever lär sig:  

 

Ja, för somliga är det att få spela sig fram till hur man skriver en novell och för andra är det att bara råplugga 

in genrens delar. Det ser jätteolika ut. [...] [A]lla har inte behov av samma väg till målet, utan att ha ett lustfyllt 

men också anpassat lärande till de olika individerna i klassen, och om det är genom spelifierat lärande så är 

det bara ”Hallelujah! Nu [klarade sig] en till elev bara för att vi nådde den genom det här sättet att lära.” Det 

är ytterligare en dimension bara i lärandet. Det är ju kul att se när man når fram. 
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För Sumly handlar det mycket om att aktivera sina elever och att få dem fysiskt engagerade: 

”Just them moving around is a lot more helpful, you know especially my early morning classes 

and my later in the day classes, either they’re just waking up an they’re tired and it’s a struggle 

to keep them awake, or they’re tired from the whole day and it’s a struggle to keep them awake.” 

Hen tillägger direkt efter att det ändå kanske handlar om mer traditionella läroprocesser, men 

att de kan presenteras på ett sätt som engagerar, och att hela lektionen kan vara mer formativ: 

”it is still based around the idea of ‘read this, we’re going to talk about it, and then there’s 

probably going to be some writing’, but they can take the place of this kind of formative 

assessment, which is nice.” 

 

Sam ger en mer generell beskrivning om varför spelifiering motiverar och engagerar elever och 

säger att barn är vana vid spel: ”Lek och spel är barnens medium. De vill spela Fortnite och 

leka på lekplatsen och det är typ vad de vill göra. Då jobbar man med de olika sakerna som de 

redan gillar — sen får de inte dansa och skjuta folk men de får ändå ta del av spelifiering.” 

 

Förutom att nå elever berättade Sam, Sasha, och Sol om en hel del andra möjligheter, så som 

hur spelifiering gav dem möjlighet att snabbare bearbeta material i klassen. I det förra avsnittet 

berättade Sol om det verktyg hen använder och om hur överraskad hen var över hur snabbt hens 

elever kunde gå igenom material, och Sasha kommenterar att hen upplever att elever ofta lär 

sig mer i en spelifierad situation än i vad Sasha kallar en ”vanlig lektion” — dels för att eleverna 

samarbetar med varandra, och dels för att de har roligt under lektionen: 

 

De säger att de lär sig mycket mer än på en vanlig lektion, och det brukar jag ta med mig och ha i bakfickan 

för det kommer från var och varannan klass. Och de har jätteroligt och de får med sig väldigt mycket mer. 

Och samarbetsbiten i det här spelet får du inte om du jobbar med en vanlig lektion, med katederundervisning. 

Det blir bredare, det blir mer saker som går in. 

 

Semiot håller med Sasha och konstaterar att när hen använder Kahoot i klassrummet är det 

tydligt att eleverna har roligare och påpekar att det är brytet från det normala som engagerar: 

”när jag har jobbat med Kahoot då vill de ju inte sluta, men det är också för att det är ’nu går vi 

ifrån det vanliga tråkiga och så gör vi det här som är en rolig lek’” 
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Vidare är de flesta överens om att spel och spelifiering har en tidsbesparande effekt. Sam och 

Sasha berättar båda att ifall du ska skapa eget material behövs ofta en inledande investering av 

tid — Sam konstaterar att tidsåtgången varierar enormt baserat på huruvida du ska använda ett 

befintligt system eller skapa ett nytt: 

 

Jag har byggt nu [ett spelifierat läromedel] och där är det en massa quiz och frågesport och också spel som 

[det spel jag berättade om tidgare i intervjun], och där är det tänkt att eleverna med ett arbetsblad ska kunna 

köra igenom allt själva och sedan lämna in till läraren vad man har gjort, och då blir det väldigt tidsbesparande. 

Så det är väldigt stor skillnad på att genomföra spel och designa spel. 

 

Sasha berättar också om hur spelet, efter denna inledande investering, blir en del av den 

pedagogiska verktygslådan;  

 

Innan man gör det första gången krävs det mycket planering. Det gör det. Man måste ha väldigt mycket fakta 

med sig som lärare. Men sen när projektet och planeringen är gjord, då är det ganska lätt att plocka fram och 

ta med sig. Så det krävs mycket först men sen så, ja, kan man köra det. 

 

Sol använder huvudsakligen ett befintligt läromedel där det huvudsakligen handlar om att hitta 

material att stoppa in vilket gör att tidsåtgången åtminstone inte är högre än vad den varit för 

en vanlig lektion. För henom är det en stor tidsbesparande faktor att kunna använda samma 

planering och struktur så pass enkelt, och att det även ger en stor möjlighet till flexibilitet: 

 

[T]idsmässigt- alltså det sparar ju en oändlig massa tid för jag har redan en planering klar för terminen eller 

för läsåret, för varje stadie, och känner jag att jag vill stoppa in något annat då gör jag det, eller vill jag 

samarbeta med någon så lägger jag till det. Så det är samma planering som förut fast den är effektivare.   

 

Även Sinis framhäver flexibiliteten med spelbaserat lärande då det är något som lätt kan 

implementeras i undervisningen: ”It's easy to make anything into a game.”    

  

Sumly, som tidigare nämnde att hen försöker hitta på nya spel varje gång och undvika 

repetition, säger att det tar mer tid att arbeta med spel, men att det samtidigt är värt det: 
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”planning games does take more time than a traditional way of teaching, but I do think it’s more 

rewarding because you get to see genuine reactions from students and it’s not just ’Oh we’re 

reading this thing again and I’m bored just opening the book.’” 

 

Ytterligare en möjlighet de ser är att spelifiering ger utrymme för elever att engagera och 

genomföra komplicerade moment utan att egentligen vara medvetna om det. Sol berättar om 

hur reflektion i efterhand kan vara enklare än att göra det medvetet från första början: 

 

[J]ag tycker att kunna samtala och analysera och reflektera, som är stora och svåra moment i skolan för 

tonåringarna, blir enklare för dem, och också att de inte är så medvetna om att det är det de gör förrän man 

efteråt förklarar att ”Nu har ju du gjort det här” och så kan de lyssna på sitt samtal eller sin film då när de har 

reflekterat över någonting. 

 

Semiot instämmer att eleverna ser spelet som det främsta, men att spelen för henom är ett 

medium för kunskapsinhämtning som kanske inte barnen är medvetna om — och kanske inte 

behöver vara medvetna om. 

 

”Nu går vi ifrån det vanliga tråkiga och så gör vi det här som är en rolig lek”, så då kanske spelmomentet 

kommer i första hand för barnen, även om jag tycker att det är kunskapsinhämtningen som är det som i själva 

verket ligger först för att det är det som krävs för att lyckas med spelmomentet. Men det märker inte barnen, 

så på ett sätt kan man kanske påstå att man lurar barnen. Och det är samma sak med poängjakten-exemplet 

att man, inom citattecken ”lurar”, barnen att röra på sig på nya sätt som de kanske inte skulle ha gjort annars. 

 

Sasha håller med om att det är först i efterhand det märks hur mycket eleverna faktiskt har lärt 

sig; ”De skrattar och leker och har det jättekul. De tänker inte riktigt på vad de får med sig. Det 

först när man pratar med dem efteråt som man märker att de får med sig jättemycket.” Sam 

håller med dem men konstaterar även att det är lätt att fastna i att det är roligt, och betonar 

vikten av att ta ett steg tillbaka för att bearbeta lärandet tillsammans med eleverna: 

 

På de lektionerna man kör [spelifierad undervisning] har man ofta väldigt roligt så det är ett bra sätt att bryta 

av; då gör vi den här grejen och så blir det lite latjolajban. Och så lär de sig rätt mycket också och så kan man 

följa upp det med djupa diskussioner kring det så att det är bra att reflektera kring spelen före och efter “vad 
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lärde vi oss nu?” för det kan vara lätt att missa lite när man är mitt uppe i spelet att man lär sig en massa saker 

men jag tror att de sakerna sätter sig bättre om man tillsammans pekar ut varför gjorde vi det här. 

 

Lärare resonerar kring utmaningar 

Utöver de möjligheter som spelifiering erbjuder finns även utmaningar som vi bad våra lärare 

reflektera över. Många tankar handlade om tävlingsmoment, men det kom även fram 

reflektioner kring den tveeggade naturen hos ett motiverande arbetssätt, nämligen huruvida 

eleverna faktiskt motiveras till rätt saker.  

 

De spel som spelifierad undervisning lånar sina designelement ifrån innehåller traditionellt sett 

win-states, alltså en punkt där man har vunnit eller klarat av spelet för att man uppfyllt målen i 

spelets design. Sam resonerar kring hur inkluderingen av ett win-state i en spelifierad 

undervisning kan få oönskad negativ effekt vad det gäller elevernas lärande: ”Det kan vara så 

att man bygger in ett win-state men problemet med barn är att de blir så tävlingsinriktade att 

det är viktigare för dem att spöa sina kompisar än att göra rätt eller bra.” Även Sasha 

uppmärksammar problematiken i att utse vinnare eller på annat sätt använda sig av belöningar 

i ett spelifierat system: ”Det blir en prestation... att det är några som strävar efter att få det 

här…  jag var bäst, jag hoppade längst, och så vidare. De glömmer bort att de faktiskt är där för 

att lära sig saker.” Både Sam och Sasha ser belöningar och win-states som riskfyllda aspekter 

av spelifiering, och undviker dem därför i sin egen undervisning. Sam går vidare i sitt 

resonemang och påpekar att belöningar kan uppmuntra eleverna att interagera med det 

spelifierade systemet på ett sätt som inte är gynnsamt för lärandet: 

 

Belöningar är knepigt; de uppmuntrar till exempel mycket till att gejma systemet: hur maxar jag mina 

belöningar istället för att göra rätt? De flesta system går ju att gejma, vilket gör att det blir lite problematiskt 

i hur man förhåller sig till att elever till exempel räknar matte slarvigt men snabbt. 

 

Sam gör en jämförelse och säger att betyg, likt yttre belöningar i ett spelifierat system, kan 

överskugga syftet med undervisningen och få eleverna att glömma bort varför det är viktigt att 

lära sig eller varför de vill lära sig om vad det nu handlar om. För att implementera spelifiering 

på ett lyckat sätt bör belöningen komma ur själva deltagandet, menar Sam: ”Ska man jobba 

med spelifiering i skolan så är det väldigt viktigt att tänka på hur använder man spelifiering så 
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att det blir en morot utan att ta bort själva känslan för att det är roligt att lära sig, att lärandet 

har ett egenvärde.”  

 

Semiot, Sinis och Sumly inkluderar avsiktligt tävlingselement i utformningen av 

undervisningen för att öka engagemanget hos eleverna, men reflekterar också över de möjliga 

nackdelarna med detta. Sinis använder tävlingsinriktade spel för att motivera eleverna, men 

uppmärksammar också att de inte nödvändigtvis är positiva för alla elever: ”Some kids don't 

understand that it's not about winning and losing, sometimes it's about the effort that you put in 

[…] For some kids it can be rough.” Sumly uttrycker liknande tankar och tillägger att en lärare 

bör känna eleverna i sin klass väl för att veta om tävlingar är något som alla är positiva till. 

Semiot använder tävlingsspel för att engagera så många elever som möjligt i ett givet moment, 

men ser också hur ett sådant tillvägagångssätt kan slå fel hos eleverna: ”Risken är ju att det är 

tävlingsmomentet som blir det intressanta, och att kunskapsinhämtningen kommer i andra 

hand.” 

 

Trots att samtliga lärare lyfter fram entusiastiskt deltagande hos eleverna som något positivt 

varnar Sol, Sam och Semiot om risken i ryckas med i det roliga och tappa fokus på vad målet 

med undervisningen är. Sol säger att ”det finns ju en risk om man glömmer av målet och bara 

gör en massa roliga saker som inte leder någonstans […] och det är väl lärarens uppgift att 

faktiskt ha den där målbilden klar för sig och att kommunicera den med eleverna.” Sam håller 

med och säger att en lärare som spelifierar sin undervisning måste ha i åtanke att ”att göra 

eleverna engagerade är inte alltid samma sak som att de lär sig mycket.” Semiot tar upp ett 

exempel om ett spel med historiskt tema där spelmekaniska moment varvades med faktatexter, 

och säger att de spelmekaniska elementen i detta fall hämmar måluppfyllelse för lärande: ”Då 

blir [faktatexterna] inte intressanta för barnen för barnen vill helst klara banor eller liknande, 

och brydde sig inte så mycket om ämnesinnehållet. Det är ju en risk man får se upp med, att det 

inte bara blir poängsamlandet som är det intressanta utan att man faktiskt får med det man ska 

också.”  
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Slutsatser 

Som bekant är våra frågeställningar följande: 

1. Varför väljer lärare att använda spel i sin undervisning? 

2. Hur säger sig lärare använda spelifiering i sin undervisning? 

3. Hur upplever lärare att spelmekaniker påverkar elevernas motivation? 

4. Vilka utmaningar upplever lärare i användningen av spel i sin undervisning? 

Vi anser att vi fått svar på dessa frågor, som följer. 

1. Lärare väljer att använda spel i undervisningen för att det ger både dem och deras elever 

motivation i klassrummet. De väljer det även för att det i slutänden sparar tid (för de 

flesta av dem), och för att de upplever att deras elever helt enkelt lär sig bättre. 

2. Lärare berättar om ett flertal olika sätt att jobba med spel och spelifiering, och allt vi 

fått höra tyder på att det inte finns något rätt eller fel sätt att använda sig av spelliknande 

undervisningsmetoder. De är lyhörda till sina elever, och de försöker att göra 

klassrumssituationen intressant för både sina elever och sig själva. Alla säger sig 

använda sig av spelifiering, men det verkar finnas en begreppsförvirring där allt som är 

relaterat till spel blir spelifiering, och det är endast två av våra informanter som använder 

sig av spelifiering enligt definitionen av Deterding et al. 

3. Lärare är eniga om att spel och spelifiering påverkar elevernas motivation positivt. De 

presenterar konkreta exempel på hur väl eleverna reagerar på spel och spelifiering, och 

de påpekar kring värdet att frångå med traditionella inlärningsmetoder. 

4. Lärares reflektioner kring utmaningar handlar huvudsakligen om tävlingsmomentet och 

de problem som kan uppstå i ett klassrum när eleverna blir kompetitiva gentemot 

varandra — detta verkar lärarna dock både känna till och ta hänsyn till. Att lärandet ska 

vara intressant även utan lockelsen med att vinna är också en aspekt som kommer upp, 

och även där verkar lärarna över lag vara medvetna om vikten av variation. 

 

Vi kommer vidare att diskutera dessa svar och dra slutsatser i vår följande diskussion. 
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Diskussion 

Lärare vet inte vad spelifiering är 

I våra intervjuer framkom det tydligt att spelifiering är ett svårt, i det närmaste esoteriskt, 

begrepp. Som framkom i resultatet använde alla utom två informanter vid något tillfälle 

spelbaserat lärande och spelifiering som utbytbara begrepp. Ytterligare försvårande är att 

klassrummet enligt Hung et al. (2017, s. 14) redan är en spelifierad miljö i och med saker som 

betyg och att det därför kan vara svårt att separera spelifierad undervisning från icke-spelifierad 

undervisning. Som vi tar upp i vårt resultat har vi behövt titta mer på deras övriga resonemang 

snarare än på hur de uttryckt sig specifikt om spelifiering för att ta reda på huruvida de använder 

sig av spelifiering eller inte, vilket indikerar för oss att ordet spelifiering i sig är ett ord som 

lärare över lag ännu inte är fullt bekanta med. Baserat på vad vi fått ta del av under våra 

intervjuer tycks det vara så att det inte spelar någon roll för lärare vad definitionen av 

spelifiering faktiskt är och att det för dem snarare handlar om knep och grepp som tillåter deras 

elever effektiva sätt att engageras och motiveras; helt enkelt ytterligare verktyg i den 

pedagogiska verktygslådan. 

 

Hung et al. (2017, s. 14) resonerar även han kring att spelifiering är ett brett och vagt begrepp, 

och att detta kan göra det svårt att relatera till, och att för andra än spelforskare kan spelifiering, 

spel, och spelbaserat lärande tyckas överlappa, något som vi tolkar vara ett stödjande argument 

för tesen i det föregående stycket. Detta hjälper även till att förklara hur det kommer sig att vi 

fick så pass många informanter som inte diskuterade spelifiering utan snarare något annat inom 

den digitala eller spel-/lekbaserade skala. Använder vi de nio kriterium för effektiv spelifiering 

föreslagna av van Roy & Zaman (2017, ss. 21-22) kan vi dock se att Sols 

undervisningsplattform och ett av de spelifierade undervisningsmaterialen framtagna av Sam 

prickar in flera av dessa kriterier. 

 

Skillnaden mellan spel och spelifiering tycks inte nödvändigtvis ha en påverkan på 

undervisningsfunktionen. Som ett exempel på detta kan spelet Dixit, som Sam beskrev, lika 

gärna vara en form av spelifiering undervisning, om det istället för att vara ett spel som 

anpassats hade varit en lektion som designats med avsikt att elever ska lära sig med hjälp av 

motivationsmekanik från spel. Det betyder att huruvida något är spelifiering eller spel inte bör 
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användas som en måttstock för hur effektivt det är i ett klassrum. Istället behöver vi se över hur 

vi som pedagoger resonerar kring syftet med och hur vi använder det spel eller den lek vi vill 

inkludera i vår undervisning; något som används endast för att låta eleverna ha roligt i 

klassrummet kan gå att anpassa till att tillföra ytterligare motivation eller lärandemoment. 

 

I resultatet framkommer en skillnad mellan våra informanter från USA och våra informanter 

från Sverige. Tyvärr saknar den här uppsatsen plats för att titta närmare på kulturella skillnader 

mellan den amerikanska skolan och den svenska, så det är omöjligt att dra slutsatser baserat på 

det. Att elever tycker att rolig undervisning är motiverande går knappast att argumentera emot 

— det de-Marcos et al. säger är dock att detta ofta en kortsiktig form av motivation. (2016, s. 

111)  

 

Lärare är kreativa 

Det råder inget tvivel om att våra informanter är kreativa, nyskapande, och vill skapa ett lustfyllt 

klassrum för sina elever — de exempel på spelifierad undervisning vi tar upp är bara några av 

många som gavs under intervjuerna. Lärarna konstaterar att det inte är svårt att spelbasera eller 

spelifiera sin undervisning, utan att det går att använda nästan vad som helst så länge det finns 

en tanke om hur eleverna ska bli motiverade av tillägget av spelmekanismer. I enlighet med det 

resultat vi ser hos Hamari, Koivisto, & Sarsa (2014) upplever lärarna att detta tillägg oftast ger 

en ökad motivation och bättre akademiska resultat. 

 

Sams exempel med Dixit blev slående; det är ett väldigt enkelt spel, och det fungerar för att det 

finns en tydlig inre motivation att använda det valda språket, nämligen att spelet faktiskt är 

roligt. Således kan eleven känna att det finns ett egenvärde i spelandet av spelet, och om det 

leder till inlärning är det om inte annat en bonus. För läraren har detta ett ytterligare värde då 

en självgående lektion ger ett utmärkt tillfälle att observera elever, och det går att ta fram nästan 

när som helst med mycket kort förberedelsetid — exempelvis ifall en klassrumsaktivitet tagit 

slut tidigare än förväntat. Förutom detta finns det tydliga kopplingar mellan spel och lek till 

styrdokumentens kall till lustfyllt lärande och den livslånga lusten att lära, men det kommer vi 

att diskutera mer i avsnittet Lärare ser möjligheter. 
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Till skillnad från de studier vi tittat på arbetar våra lärare väldigt lite med personlig spelifiering 

till fördel för mer kollektivt lärande. Huruvida detta är en konsekvens av ramfaktorer, kulturella 

faktorer som påverkar, eller något helt annat är svårt att säga, men det är tydligt att den 

individualistiska synen i studierna står i kontrast mot den kollektivistiska syn våra informanter 

presenterade. En möjlighet, som vi ser som sannolik, är att den svenska tanken på ”en skola för 

alla” och att det finns ett fokus på att så många som möjligt ska lyckas med sin utbildning får 

våra informanter att utnyttja spelifiering för att nå en grupp som kanske annars inte skulle 

engagera sig i sina studier, vilket Sol även uttryckligen säger vid ett tillfälle. Det är tydligt att 

våra informanter har, om än kanske omedvetet, försökt tillgodose sina elevers behov av 

tillhörighet då nästan alla berättar om att deras spelbasering eller spelifiering är 

gruppaktiviteter, även om detta kan ha grund i ramfaktorer så som tidsbegränsning och 

gruppstorlekar. 

 

Sumly påpekar ett problem med sitt eget sätt att arbeta när hen uttrycker hur svårt det är att hitta 

på nya spel hela tiden. Att aldrig eller sällan upprepa en spelbaserad lektion kan ses som en 

fråga om stolthet, och det är uppseendeväckande att hens egen kreativitet i det närmaste blir ett 

hinder eller åtminstone något betungande allt eftersom tiden går och antalet saker som redan är 

gjorda bara växer. 

 

Lärare gör vad lärare gillar 

Alla lärare uttryckte ett nöje över användandet av spel och spelifiering, vilket då tycks forma 

en huvudsaklig anledning till varför våra lärare spelbaserar eller spelifierar sin undervisning.  

 

Det faktum att våra intervjuade lärare uttrycker en glädje över sitt användande av spel är för oss 

ett intressant fynd, främst för att det var oväntat. Det fanns visserligen en förväntan om att de 

lärare som valde att ställa upp på intervju för att prata om sitt förhållandevis ovanliga arbetssätt 

skulle vara positivt inställda till just det arbetssättet, men att vi i respondenternas svar skulle se 

en arbetsglädje som vi tolkar som en behållning för deras fortsatta användande av spelifiering 

var aldrig något vi räknade med. Det faktum att vi inte förväntade oss detta är talande i sig då 

vi upplever att det finns en ovillighet bland lärare att beskriva sitt arbetssätt som roligt för dem 

själva, eventuellt av rädsla att framstå som att de inte sätter elevernas behov i första hand. Detta 
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är även något vi ser i informanternas svar; Sasha, Sinis, Sumly, och Sol betonar främst hur roligt 

eleverna har och säger inte uttryckligen att de spelifierar undervisningen för att de själva tycker 

det är roligt, även om detta är något vi utläser ur deras svar. Vid ett tillfälle börjar Sol prata om 

sitt eget nöje; ”Det är roligt för det öppnas ju en helt ny värld för mig också,” men efter en kort 

paus avslutar hen meningen med att lägga fokus på eleverna; ”när jag når de som jag inte har 

nått tidigare.” Att en lärare på detta sätt undviker att prata direkt om det lustfyllda i sitt eget 

arbete kan ha att göra med att skolan är ett kulturellt sammanhang där lärare inte förväntas ha 

roligt eller värdesätta det lustfyllda i sin egen upplevelse. Det faktum att vi inte själva 

förväntade oss att höra glädje och upprymdhet i våra lärares svar skulle också kunna tyda på 

detta, då det egentligen inte är något konstigt med tanken att lärare gör roliga saker just för att 

de är roliga även för dem själva. Lärares arbetsglädje är något vi upplever att det talas mycket 

lite om i allmänhet, och huruvida uttryck för lärarens eget nöje i undervisningen är stigmatiserat 

skulle kunna vara en intressant fråga att undersöka i framtida studier.  

 

Att lärarna väljer detta arbetssätt går även att direkt relatera till självbestämmelseteorin. Som 

bekant säger denna att vi har ett behov av autonomitet, tillhörighet, och kompetens. Att som 

lärare välja spelbaserat lärande som undervisningsmetod kan ses bejaka alla dessa tre delar: 

autonomiteten då spelbasering ger läraren utrymme att skapa något eget, som kanske inte görs 

av så många andra lärare på dennes skola; tillhörighet då läraren får koppla an till sina elever 

och att de tillsammans får dela detta intresse; och kompetens då de får använda sina kunskaper 

eller tillskansa sig nya för att möta ett konkret mål.  

 

Våra resultat lyfter frågan hur pass viktigt det är att lärare har roligt i sitt arbete och hur detta 

påverkar motivationen hos eleverna. Huruvida lärare har roligt är något vi upplever sällan pratas 

om då det är lärandet och inte utlärandet som ska vara lustfyllt. Hung et al. (2017) poängterar 

dock att ett av målen med spelifiering, både för lärare och elever, är att ha roligt, och just nöjet 

i att få utlopp för sin kreativitet visade sig vara en behållning för vissa av deltagarna. Som lärare 

själva tror vi att det är gynnsamt att lärare tillåts ha roligt i sin undervisning med det enkla 

resonemanget att det bidrar till en positiv attityd, vilket i sin tur rimligtvis kan anses bidra till 

goda förutsättningar för ett väl utfört arbete. I en rapport av Skolinspektionen (2014) betonar 

elever vikten av att ha en lärare som lär ut på ett lustfyllt sätt. Det är rimligt att anta att en lärare 

som själv har roligt lättare kan inspirera lustfylldhet hos elever. På vilket sätt lärares upplevda 
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nöje påverkar faktorer såsom elevernas motivation, elevernas inlärning, lärarens arbetshälsa 

och förmåga, och hur stor denna påverkan är, är även de intressanta föremål för framtida 

forskning.     

 

Lärare ser möjligheter 

Alla lärare vi pratat med anser att spelbasering och spelifiering är något positivt. Visserligen 

hade vi räknat med att våra informanter skulle tycka så (vi har ju trots allt sökt efter lärare som 

använder sig av dessa metoder) men mängden olika upplevda fördelar var förvånande stor. En 

poäng som återkom är att olika elever lär sig bäst på olika sätt, vilket gör att spelifiering blir en 

möjlighet att nå de som inte gynnas av andra former av pedagogik. Sol sätter ord på den tanken 

när hen nämner att en grupp som särskilt kan nås med denna pedagogik är killar som inte är 

särskilt studiemotiverade och som spenderar mycket tid med spel utanför skolan. Detta går även 

i linje med tidigare nämnda tankar kring motivationsteorin expectancy-value — ifall det går att 

koppla studier till sitt eget liv och ens egen situation kommer särskilt elever med låg 

studiemotivation att få fördel av det. Sam väljer att generalisera ännu mer genom att påstå att 

”spel och lek är barnens medium”, och detta verkar även rimligt om vi ser på den statistik vi 

hittar i Svenskarna och Internet (Internetstiftelsen i Sverige, 2018, s. 117).  

 

En annan detalj vi har tagit vara på är att alla våra informanter har sett möjlighet att använda 

existerande spel i pedagogiska syften; Sams exempel med Dixit blir även här en symbol för hur 

lärare ser pedagogiska möjligheter i det till synes opedagogiska. Lärares förmåga att finna 

pedagogiska möjligheter i elevers aktiviteter utanför skolan leder oss in på följande faktum: när 

elever får göra något som de tycker är roligt och lär sig något på köpet möter vi skollagens krav 

på att elever ska ges den stimulans de behöver för sitt lärande. Vi har även tidigare talat om 

vikten av att stämma av med eleverna när de gjort något spelifierat för att diskutera vad som 

går att lära av det och vi anser att detta är rimligt att tänka att deras livslånga lust att lära på 

detta sätt stärks, något som enligt skollagen är en av lärarens främsta uppgifter (SFS 2010:800, 

2010). 
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Alla lärare, i synnerhet Sinis och Sumly, kommenterade även hur viktigt det är att göra eleverna 

fysiskt engagerade och att få dem att röra på sig. Detta är en intressant kontrast mot faktumet 

att ordet spelifiering eller spelbaserat lärande ofta kan ge intrycket av något mer stillasittande.  

 

Lärare resonerar kring utmaningar 

De utmaningar våra informanter tog upp var inte riktigt vad vi hade förväntat oss. Det vi trodde 

skulle vara den största utmaningen för lärarna som använde spelifiering var tidsåtgången, men 

det visade sig snarare att spelifiering är något som Sam, Sasha, Sol och Sinis såg som en 

möjlighet till tidseffektivisering — detta genom en kombination av effektivt lärande och av att 

det är lätt att plocka fram flera av dessa spelifierade lektionsmoment om en tidsplanering gått i 

stöpet eller varför inte ifall läraren har en dålig dag. De konstaterade alla att det finns en 

inledande tidsinvestering som behöver göras, men att det inte skiljer sig nämnvärt från någon 

annan form av undervisning.  

 

Något som kan vara värt att nämna är att spelifiering, då den ofta är något så när definitiv i sin 

utformning, kan vara svårare att individanpassa. I efterhand kan vi se ett behov att fråga om 

lärarnas syn på just individanpassning i förhållande till spelifierat lärande. Hamari et al. (2014, 

s. 3030) ifrågasatte spelifiering från just ett individperspektiv och såg i sin metastudie (som 

utgår från ett elevperspektiv och som ställer frågan ”Fungerar spelifiering?”) att saker som av 

elever upplevdes positiva med spelifiering nästan alltid upplevdes som negativa av andra elever 

inom samma studie. De går vidare och förklarar hur människor interagerar med spel på olika 

sätt och av olika anledningar, vilket gör att effektiviteten av spelifiering varierar från elev till 

elev. Det är anmärkningsvärt att ingen av våra informanter kommenterade detta. Å andra sidan 

är det värt att påpeka är att alla våra informanter använde spelifiering som inslag i 

klassrumsundervisningen snarare än som ett allomfattande didaktiskt arbetssätt; på så sätt kan 

det hävdas att spelifieringen i sig är en slags individanpassning gentemot de som har svårt att 

ta till sig av andra former av undervisning. Med det resonemanget är det lätt att se kopplingen 

till Skollagens krav på att alla elever ska ges den stimulans de behöver i sitt lärande (SFS 

2010:800, 2010, 3 § i 3 kap.).  
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Något som var en utmaning för våra informanter var förhållningssättet till belöningar, och alla 

sex av våra informanter resonerade på ett eller annat sätt om hur belöningar tenderar att urholka 

undervisningen; när eleverna har anledning att tro att snabbare är bättre, till exempel, ansåg 

Sam att de gör saker snabbare utan att tänka efter; när eleverna lekte vikingalekar fastnade de 

enligt Sasha ofta kring vem som hoppade längst, gjorde bäst ifrån sig, etc. Det går här att se hur 

spelifierade miljöer likt de Sam och Sasha beskriver kan ses som arenor för eleverna att samla 

på sig symboler för social status. Ur detta perspektiv motiveras eleverna av socialt erkännande 

från sin omgivning, vilket inkluderar klasskompisar såväl som lärare. När Deterding (2014, s. 

17) presenterar detta perspektiv lyfter han även fram forskning som tyder på att tävlan om social 

kan leda till sämre psykosocialt välmående på lång sikt, och att det inte nödvändigtvis är en 

fundamental drivkraft hos människor. Med detta i åtanke kan det vara värdefullt att man som 

lärare funderar på hur spelaktiviteten ramas in i undervisningen. Det kan vara lätt att motivera 

elever genom att lägga upp undervisningen som en jakt på statussymboler, men det kanske inte 

är det bästa sättet för elevernas välmående.  

 

Både Sol och Semiot gjorde observationen att det är lätt att fastna i att det är roligt. I sig självt 

tycks detta kanske inte som ett problem, men även om syftet med spelifierad undervisning är 

att motivera eleverna måste det pedagogiska värdet ligga i fokus. Här drar Hamari et al. (2014, 

s. 3030) liknande slutsatser, nämligen att olika elever upplever samma saker på olika sätt — 

vissa blir motiverade av belöningar medan andra upplever att det gör dem mindre motiverade. 

 

En utmaning som Sam tog upp var extra intressant, nämligen betyg. Vi upplever att det ofta 

inom pedagogik pratas om belöningar i skolan som något att passa sig för, för att de 

huvudsakligen motiverar starka och tävlingsinriktade elever, men pratar sällan om att 

betygsystemet är exakt detta. Vidare kan skolans betygssystem beskrivas som en jakt på 

statussymboler, varför det skulle vara intressant att se om denna aspekt av betygssystemet har 

en inverkan på elevers psykosociala hälsa. Detta resonerar även Hung et al. (2017, s. 14) om 

när de konstaterar att klassrummet redan är spelifierade miljöer tack vare saker som exempelvis 

prov med feedback i antal rätta svar, artificiella tidsbegränsningar, bokstavsbetyg, etc. Detta 

går även i linje med det vi konstaterade i samband med definitionen av spelifiering, nämligen 

att vissa former av spelifiering är så kulturellt självklara att de nästan inte längre kan ses som 

spelifiering. I detta fall anser vi att det är viktigt att peka ut denna smått dolda spelifiering då 
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betygsystemet förvisso har en sållningsfunktion i samhället, men frågan som står ut är då 

huruvida betygsystemets spelifierade natur i så fall har en negativ påverkan på vissa elevers 

resultat i skolan och hur det i så fall bör resoneras kring av pedagoger. 
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Framtida forskning 

Då denna studie är relativt liten och unik i sin avgränsning anser vi att det behövs mer forskning 

i allmänhet kring lärares upplevelse av spelifierat lärande. Lärarens perspektiv är något som 

sällan tas upp i tidigare forskning, men som vi trots allt tror kan vara viktigt att belysa i frågan 

om spelifieringens roll i undervisningen. Till exempel skulle det vara intressant att titta på hur 

spelifiering påverkar lärares trivsel i arbetet, och vilken effekt detta i sin tur har på 

undervisningen. En annan fråga som skulle vara relevant att undersöka närmre är hur den 

spelifierade skolan (dvs. betygsjakten, vanligt förekommande prov i spelifierat format, etc.) 

påverkar lärandet hos elever som inte svarar väl på spelifiering. Vidare hade det varit intressant 

att se en kvantitativ studie rörande lärares erfarenheter för att få en mer generell bild av hur 

spelifiering upplevs och används av lärare. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Informationsbrev om studie i spelifiering 

Vi studerar lärare genom kvalitativa intervjuer med syfte att bilda kunskap om lärares 

användande av spelifiering i klassrummet. Intervjuerna genomförs på, för informanten, valfri 

plats — på distans eller i person, med en eller två närvarande intervjuare. 

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till Lärare vid Umeå 

Universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under november 2018. Intervjun 

kommer att beröra dina erfarenheter av spelifiering i klassrummet. Intervjun beräknas ta 30-60 

minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av av ett examensarbete. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

 

För att ge möjlighet till förberedelse följer här ett antal ämnesområden vi kommer att behandla 

under intervjun, samt en definition av spelifiering. Spelifiering är ”användandet av 

designelement karakteristiska för spel i ett icke-spelsammanhang” (Deterding, 2011). De 

områden vi är intresserade av är: 

 

Varför väljer lärare att använda spelifiering i sin undervisning? 

Hur använder lärare spelifiering i sin undervisning? 

Hur upplever lärare att spelifiering påverkar elevernas motivation? 

Vilka utmaningar upplever lärare i användningen av spelifiering i sin undervisning? 

 

Ansvariga för studien är Oscar Bergqvist och Olof Kling, handledda av Lars Häll. Har Du frågor 

om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss 

 

Oscar Bergqvist   Lars O. Häll 

Student    Lektor 

oscar.bqt@gmail.com   lars.hall@umu.se 

070-6838123    090-786 51 87  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Frågeställningar: 

1. Varför väljer lärare att använda spelifiering i sin undervisning? 

a. Fördelar med spelifiering 

i. Hur kommer det sig att du började med spelifiering? 

1. Hur kommer det sig att du har fortsatt? 

a. Mottagande från eleverna? 

b. Reaktioner från kollegor? 

2. Hur använder lärare spelifiering i sin undervisning? 

a. Kan du berätta om hur du spelifierar undervisningen? 

i. “Du nämnde X, vill du utveckla om det?” 

ii. “Nu har du pratat om åtgärden X, spelifierar du på fler sätt?” 

b. Brukar du planera din spelifiering i förväg? 

3. Hur upplever lärare att spelifiering påverkar elevernas motivation? 

a. Vad får du för gensvar från eleverna? 

i. Konkreta kommentarer/reaktioner? 

b. Du berättade att du ville X, kan du berätta om hur det har gått? 

c. Upplever du någon skillnad i elevernas motivation? 

4. Vilka utmaningar upplever lärare i användningen av spelifiering i sin undervisning? 

a. Du nämnde kompetitiva element, hur resonerar du kring det? 

b. Vad upplever du för övriga nackdelar? 

i. (Hur tänker du kring tidsåtgången?) 

ii. Rekommenderar du andra att börja spelifiera sin undervisning? 

1. Konkreta tips till andra lärare? 
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