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Abstract 

Gamification is the use of elements and mechanics from the video-game industry in 

contexts which are not game-related. Gamification has, in the last decade, become 

a popular way to enhance a lot of contexts, such as medicine, business and 

education, by creating intrinsic motivation and engagement as well as changing 

behavior in the userbase. While a big part of the published science related to 

gamification is concerned with the question of “does gamification work?”, the 

question of what makes it work and why it works have gotten less attention. This 

study researches how to design a gamification experience in the context of 

education in the best possible way, including what the most common pitfalls are 

and how to avoid them, by studying the published literature on gamification in the 

context of education. 

The results of the study suggest that adhering to the self-determination theory 

(SDT) from the field of psychology is important in creating intrinsic motivation, and 

that a key part of gamification design may lie in choosing game elements which 

fulfil the three basic needs proposed by SDT: relatedness, competence and 

autonomy. A common pitfall in the design of gamification seems to be failure to 

fulfill these three needs. The study also shows that while gamification yields positive 

results for many people, a small but significant portion of the population does not 

gain any benefit from many gamification experiences. This suggests that an 

analysis of the future users of the gamification experience should be done prior to 

designing the gamification experience. Lastly, useful design principles are also 

found and discussed. 
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1. Bakgrund 

Termen ”gamification” syftar till att något blir "spelifierat" - det läggs in typiska 

spelelement i något som inte är ett spel (Deterding et al, 2011; Robson et al, 2015). En 

annan men liknande definition är att man använder tankesätt från spelvärlden och 

spelmekaniker för att engagera sina användare till att lösa problem (Zichermann & 

Cunningham, 2011). Tanken med gamification är att om vanliga spel är konstruerade för 

att underhålla, och dessutom lyckas motivera sina användare till att spela och fortsätta 

spela spelen, borde man också kunna använda element från spel för att motivera 

människor att utföra sysslor som inte är spel (Deterding et al, 2011). Det ska dock sägas att 

gamification inte innebär att man spelar faktiska spel, vilket namnet kan antyda; istället 

försöker man ta vara på de element från spelindustrin som motiverar och engagerar 

människor och försöker applicera dem på uppgifter och aktiviteter som oftast inte har med 

spel att göra (Robson et al, 2015).  

Typiska spelelement är bland annat badges och achievements (”märken” eller 

”utmärkelser” som visar att du utfört en uppgift), poäng och leaderboards (”topplistor”) 

(Nah et al, 2014). 

Gamification är en term som populariserades i början 2010-talet1. Gamification finns i 

många olika branscher, bland annat inom sjukvård, utbildning och transport (Robson et 

al, 2015). Gamification finns till och med inom elbranschen, i form av exempelvis en mätare 

som låter användare jämföra sin elförbrukning med grannar och vänner, och dela upplåsta 

achievements och dylikt på sociala medier (Robson et al, 2015). Gamification har blivit 

trendigt under 2010-talet; det dyker upp nya tjänster och företag som redan från början 

använder gamification (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). Även antalet vetenskapliga 

studier som görs inom ämnet gamification har ökat under 2010-talet, från att vara fåtaliga 

år 2010, visade Hamari, Koivisto och Sarsa (2014). 

Det är inte ovanligt att gamification-upplevelser byggs in i digitala tjänster med 

utbildningssyfte, exempelvis KhanAcademy2, en gratis webtjänst där man kan ta kurser i 

bland annat matematik och datavetenskap, eller DuoLingo3, som är en mobil-app där man 

kan lära sig språk gratis. Båda dessa använder gamification i stor utsträckning. Det är inte 

heller ovanligt att gamification används inom utbildning; det förekommer i allt från 

lågstadiet till utbildningar på vuxen- och universitetsnivå. Morschheuser et al. (2018) 

nämner att en svårhet med att designa gamification är att det förutsätter kompetenser i en 

mängd olika områden, exempelvis psykologi, speldesign, ibland pedagogik. Dessutom 

nämner Morschheuser et al. (2018) att många av de utvecklingsteam som ska bygga dessa 

gamification-upplevelser inte har denna dessa tvärvetenskapliga kunskaper. 

Zichermann och Cunningham (2011) nämnde att status är väldigt viktigt när man vill 

motivera sina användare med gamification. Statusen behöver inte vara 

verklighetsförankrad, utan kan handla om något som bara existerar inom kontexten av 

gamification-upplevelsen (ibid), exempelvis kan det handla om en sorts poäng som varje 

                                                        
1 https://trends.google.com/trends/explore?date=2010-01-01%202019-01-
01&geo=US&q=gamification  
2 https://www.khanacademy.org/  
3 https://www.duolingo.com/  

https://trends.google.com/trends/explore?date=2010-01-01%202019-01-01&geo=US&q=gamification
https://trends.google.com/trends/explore?date=2010-01-01%202019-01-01&geo=US&q=gamification
https://www.khanacademy.org/
https://www.duolingo.com/
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användare har som bara betyder något inom gamification-upplevelsen. Zichermann och 

Cunningham (ibid) nämnde även att badges måste vara synliga för andra, därför att deras 

värde annars är väldigt lågt – värdet blir alltså att visa upp sin status för andra användare. 

Leaderboards bidrar också till status (ibid), då de visar upp de användare som fått mest 

poäng, gjort flest uppgifter eller dylikt (med andra ord, visar vem som har högst status). 

Zichermann och Cunningham (2011) skrev att monetära belöningar har ganska liten 

inverkan, och nämnde som exempel stämpelkort som låter kunder ”köpa 10 stycken X och 

få det 11:e på köpet” – kunden vet exakt vad värdet av det 11:e X:et är. Däremot vet kunden 

inte alltid värdet av något som inte har ett monetärt värde, och tenderar att ofta associera 

ett högre värde till dessa ting, än vad de egentligen är värda (ibid).  

Viktigt att komma ihåg är att gamification inte är en magisk lösning på alla problem; om 

en organisation redan har problem med exempelvis sin produkt eller tjänst kommer inte 

gamification att lösa dessa – däremot kan den förbättra en redan bra tjänst eller produkt 

(Zichermann & Cunningham, 2011).  

Robson et al. (2015) nämnde studier som visar att 70% av världens största företag 

kommer att ha en gamification-upplevelse, men samtidigt att cirka 80% av de nuvarande 

implementationerna av gamification kommer att visa sig misslyckade - många tjänster som 

blivit spelifierade har blivit det på ett felaktigt sätt. En möjlig förklaring är att vi idag inte 

har någon djupare förståelse för ämnet gamification (ibid). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Gamification vinner allt större aktualitet och det är viktigt att det designas och 

implementeras på rätt sätt. Men hur görs det på rätt sätt? Robson et al. (2015) nämnde att 

cirka 80% av de gamification-upplevelserna som finns idag kommer att misslyckas. Jag 

anser att 80% är en skrämmande hög siffra. 

Sverige befinner sig just nu i en digitaliseringsprocess med målet att Sverige ska vara 

bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens många möjligheter 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Utbildning är därför väldigt centralt, och så även 

digitaliseringen av skolan (Utbildningsdepartementet, 2017). Som Robson et al. (2015) 

nämnde har vi idag inte någon djupare förståelse för ämnet gamification – jag anser att 

gamification är något som bör ses som en av digitaliseringens möjligheter när det kommer 

till utbildning, och som Robson et al. (ibid) nämnde kommer ungefär 80% av dagens 

gamification-upplevelser att misslyckas. 

Jag ville därför ta reda på vad lyckad gamification är och hur den implementeras. Vad 

är det som gör den lyckad? Finns det några generella ramverk eller riktlinjer? Jag behövde 

också ta reda på hur dåliga gamification-implementationer såg ut och implementerades. 

Min förhoppning var att hitta information om detta så att gamification i framtiden kan 

göras bra redan från början, och undvika de vanligaste fallgroparna. Inspirationen till 

studieämnet kom från ett utbildningsföretag som ville införa gamification i sin lärplattform 

för utbildning på distans. Företagets syfte var att motivera eleverna att göra bättre ifrån sig, 

närmare bestämt hoppades de att med gamification kunna minska antalet elever som blev 

underkända. Däremot var företaget försiktiga och ville göra gamification-upplevelsen på 

ett bra sätt, så att det faktiskt skulle resultera i positiva följder – man ville undvika vanliga 

fallgropar som kunde leda till att gamification-upplevelsen antingen inte gav någon 

förbättring, eller rentav ledde till negativa effekter. Utöver det var det även intressant att 
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undersöka huruvida olika människor får ut olika mycket värde av gamification; är 

gamification något som motiverar alla typer av människor, eller fungerar det sämre för 

vissa? Är det rentav negativt för vissa människor? 

Min forskningsfråga är: 

• Vilka utmaningar finns vid tillämpning av gamification i en utbildningskontext och 

hur löser man dessa? 

2. Relaterad forskning  

Här presenteras forskning relaterad till gamification som jag hittat innan studien 

genomfördes. 

2.1 Spel, lek och gamification 

Det finns flera definitioner av spel, men många är överens om att det är en frivillig, 

engagerande aktivitet som är innehåller en uppsättning regler som definierar strukturen 

av aktiviteten (Seaborn & Fels, 2015). Ofta handlar det också om någon form av konflikt 

mellan två jämna parter som slutligen ger ett ojämnt, oförutsägbart, men mätbart resultat 

(Seaborn & Fels, 2015; Deterding et al, 2011). 

Spel som exempelvis Super Mario Bros1 eller The Legend of Zelda2 har primärt skapats 

för underhållning, men en annan kategori av spel som är intressanta för denna uppsats är 

serious games (”seriösa spel”). Seriösa spel har, enligt Connolly et al. (2012) det primära 

syftet att antingen lära spelaren något, eller förändra ett beteende. Deterding et al. (2011) 

definierade seriösa spel som spel vars huvudsakliga syfte är något annat än underhållning 

och ofta används inom det militära, inom utbildning och inom affärsverksamhet. Seriösa 

spel är inte gamification; seriösa spel är kompletta spel och gamification är när man tar 

spelelement och lägger in i något annat (Deterding et al, 2011). 

Deterding et al. (2011) gjorde en undersökning i syfte att skapa en definition av termen 

gamification. I kontexten gamification är det viktigt att skilja på spel och lek, där spel är en 

aktivitet som är strukturerad med regler och mål (Seaborn & Fels, 2015; Deterding et al, 

2011), och lek syftar till en mera ”fri-form”-aktivitet där man ofta improviserar strukturen 

(Deterding et al, 2011). Gamification syftar nästan alltid på spel, snarare än lek (Deterding 

et al, 2011). För att designa för ”spelfullhet” (gamefulness, det vill säga: främja fokuset på 

spel, till skillnad från ”lekfullhet” (playfulness)) används typiska spelelement (Deterding 

et al, 2011).  

När något blir spelifierat betyder det inte att det är ett fullskaligt spel, till skillnad från 

tidigare nämnda ”seriösa spel” – istället tar man mindre komponenter från spelvärlden 

(spelelement) och bygger in dessa i något annat (Deterding et al, 2011; Robson et al, 2015). 

Många utav de typiska spelelementen går att hitta även utanför spelvärlden och 

gamification, utan att förknippas med vare sig spel eller spelfullhet (Deterding et al, 2011); 

Deterding et al. menade att detta talar för att ett spel inte definieras som någon av dessa 

enskilda egenskaper, utan snarare består i en samling egenskaper som tillsammans utgör 

vad som är ett spel. 

                                                        
1 https://mario.nintendo.com/  
2 https://www.zelda.com/  

https://mario.nintendo.com/
https://www.zelda.com/
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2.2 Spelelement i spelifierad utbildning 

Nah et al. (2014) gjorde en litteraturstudie där de sammanställde forskning om 

gamification i utbildning för att identifiera vilka spelelement som används inom 

(spelifiering av) utbildning och vilken effekt de haft. De identifierade åtta stycken 

spelelement som är väldigt vanligt förekommande när utbildning spelifieras: 

1) Poäng 

2) Nivåer 

3) Badges 

4) Leaderboards 

5) Priser 

6) Progress bars 

7) Storylines 

8) Feedback 

Poäng kan innebära lite olika saker, exempelvis kan det handla om erfarenhetspoäng 

(experience points, en slags poäng som ofta används inom rollspel för att representera hur 

erfaren en karaktär är. I gamification föreslår Zichermann och Cunningham (2011) att allt 

användaren gör i ett spelifierat system ska belönas med erfarenhetspoäng), eller poäng som 

kan användas som en digital valuta för att låsa upp andra saker i gamification-upplevelsen 

– exempelvis kan det vara nya kosmetiska saker till användarens avatar1, om en sådan 

existerar. Poäng skulle också kunna användas till att exempelvis låsa upp rabatter i en 

butik. Gemensamt är att poängen ska vara en form av belöning som användaren får för att 

hen genomfört en uppgift (Nah et al, 2014). 

Nivåer innebär att man delar in uppgifter i olika nivåer av svårighetsgrad, för att ge en 

överblick över användarens progression. Oftast är de inledande nivåerna enkla och korta, 

för att sedan öka i svårighet. Studierna som Nah et al. (2014) undersökte visar att nivåer 

inte nödvändigtvis medför någon förbättrad inlärningsförmåga, även om de utgör ett 

populärt inslag. 

En badge är ett slags belöning i form av ett märke, som ges för att man utfört eller 

avklarat en uppgift. I en av studierna (Santos et al, 2013) som Nah et al. undersökte fick en 

grupp bestående av 27 elever prova på ett system där de fick genomföra olika tutorials 

(korta, guidade uppgifter) för att låsa upp badges. Därefter fick de svara på en enkät som 

visade att en majoritet av eleverna ansåg sig bli mer motiverade tack vare badges (Santos 

et al, 2013). 

En leaderboard är helt enkelt en topplista, där den som presterat bäst ligger högst upp. 

Det som mäts kan vara exempelvis antal poäng, antal genomförda uppgifter, antal 

achievements och dylikt. En studie (O’Donovan et al, 2013) visar att leaderboards rankades 

högst av alla spelelement när det gäller att motivera elever. Det är däremot viktigt att ta 

hänsyn till att leaderboarden kan ge motsatt effekt (alltså sänka motivationen) för elever 

som ligger längre ned i listan. Därför föreslås det att leaderboarden endast ska visa ett visst 

antal uppifrån, exempelvis de 5-10 bästa eleverna (Nah et al, 2014). 

Priser innebär att eleverna får belöningar för genomförda uppgifter. Det kan till exempel 

vara en uppgradering till elevens avatar, om en sådan existerar. Några viktiga saker att 

                                                        
1 En visuell representation av en användare, ofta en karaktär eller varelse av något slag (Zichermann 
& Cunningham, 2011) 
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komma ihåg är 1) priser borde delas ut med jämna mellanrum, och 2) det är bättre att ge 

fler, men små priser än att ge ett stort pris (Nah et al, 2014). 

Progress bars visar progressen mot det övergripande målet (exempelvis att slutföra en 

kurs). Det motiverar både de som är nära att klara sina mål, och de som halkat efter (Nah 

et al, 2014). 

Storylines innebär att man har en story som berättas under utbildningens gång. Med en 

bra storyline kan man bibehålla engagemanget hos eleverna under utbildningens gång 

(Nah et al, 2014). 

När det kommer till återkoppling visar det sig att snabb och tydlig återkoppling är viktigt 

för att uppnå ett ”flow”-tillstånd1. Med snabbare återkoppling ökar elevernas motivation 

och engagemang (Nah et al, 2014). 

2.3 Fungerar gamification? 

Hamari, Koivisto och Sarsa gjorde en sammanställning av forskning gjord på gamification 

för att svara på frågan om gamification fungerar. Enligt sammanställningen visade en 

majoritet av studierna som undersöktes att gamification gav positiva resultat (Hamari, 

Koivisto & Sarsa, 2014). Alla studier där kontexten för gamification var utbildning visade 

att resultaten av gamification var mestadels positiva, men nämner att man måste ta hänsyn 

till de negativa utfallen också; bland annat nämns högre grad av tävling mellan elever som 

en sådan (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). 

Förklaringen till varför gamification fungerar börjar inom psykologin: både positiv och 

negativ förstärkning motiverar oss att upprepa ett beteende (Robson et al, 2015). Externa 

faktorer som exempelvis rikedom (att tjäna pengar) används ofta för att motivera oss, men 

man ska inte glömma känslor – en positiv känsla kan lika gärna användas för att motivera. 

Robson et al. (2015) nämner att händelser som vi får ut något positivt av är mer troliga att 

motivera upprepat beteende, än en händelse med negativt utfall. Det man vill göra med 

gamification är att uppmuntra ett särskilt beteende, och för att göra detta belönar man 

beteendet – inte nödvändigtvis med pengar; det kan, som tidigare nämnts, vara en 

känslomässig vinst också (exempelvis att man har roligt medan man gör något). Detta 

belönande leder till att en vana skapas (Robson et al, 2015). 

2.4 MDE-ramverket 

Robson et al. (2015) presenterade ett ramverk för införande av gamification: MDE 

(Mechanics, dynamics and emotions). Innan vi går in djupare på det behövs en förståelse 

för olika parter som deltar i en gamification-implementation. I MDE-ramverket delas 

människor upp i fyra grupper: spelare, designers, åskådare (spectators) och observatörer 

(observers). En spelare är en person som tar del av gamification, som ”spelar”. En designer 

är den som utvecklar gamification-implementationen, den som fattar beslut, bestämmer 

om reglerna och om hur interaktionen ska gå till; när gamification-implementationen väl 

är igång har designern däremot en mer passiv roll och ser över att implementationen lever 

upp till förväntningarna. Åskådaren är någon som är involverad i gamification-

upplevelsen, men inte är en spelare eller designer – exempelvis kan det vara någon som 

inte är den aktive spelaren i själva gamification-upplevelsen, men kanske hejar på någon 

                                                        
1 Ett optimalt mentalt tillstånd som är väldigt motiverande och kan uppnås när en uppgifts svårighet 
är bra anpassad till personen som utför den (Csíkszentmihályi, 2003) 
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annan som spelar just nu. Observatören är någon som inte har kontakt med de som aktivt 

tar del av gamification-upplevelsen, men ändå är medveten om den; de kan följa med för 

att se vem som vinner. (Robson et al, 2015). 

2.4.1 Spelmekaniker 

Spelmekaniker förblir konstanta; de är likadana för alla spelare varje gång. Robson et al. 

(2015) nämnde spelet schack som exempel: mekanikerna i schack omfattar bland annat 

hur många pjäser som finns, hur de får förflytta sig, hur de får ta andra pjäser, hur man 

vinner samt hur spelbrädet ser ut – det är något som är konstant för varje omgång av 

schack. I MDE-ramverket finns tre typer av mekaniker: uppställnings-, regel- och 

progressions-mekaniker; dessa tillsammans skapar strukturen för gamification-

upplevelsen (Robson et al, 2015). 

Uppställnings-mekaniker bestämmer miljön för gamification-upplevelsen: vilka är 

spelarna – är de kända eller okända? Kan gamification-upplevelsen spelas i grupp/lag med 

andra spelare? Vem tävlar en spelare mot? (Robson et al, 2015). 

Regel-mekaniker bestämmer reglerna och skapar således också mål för spelaren. 

Exempelvis: vad händer om spelaren gör X eller Y? Får spelaren en belöning? Kommer 

spelaren ett steg närmare målet? (Robson et al, 2015). 

Progressions-mekaniker är verktyg för att ge positiv och negativ förstärkning till 

spelarna, för att uppmuntra beteenden (Robson et al, 2015). Robson et al (ibid) nämnde 

poäng, badges, achievements, virtuell valuta med mera som exempel på progressions-

mekaniker. Progressions-mekaniker är viktiga för gamification; de ger spelaren en känsla 

om var de står i förhållande till sitt mål (ibid). 

2.4.2 Dynamik 

Dynamik-delen av MDE handlar om beteenden bland spelarna som uppstår med tiden – 

som en följd av spelmekanikerna som gamification-designers har utvecklat, och hur 

spelarna interagerar med dessa (Robson et al, 2015). Gamification-designers måste försöka 

utveckla spelmekanikerna med spelardynamiker i åtanke; de är svåra att förutse och kan 

leda till oväntade beteenden, och blir därför väldigt viktiga att betänka (ibid). Robson et al. 

(ibid) nämner exempelvis att spelmekaniker som fokuserar på att man spelar i lag eller 

grupp ofta leder till att spelardynamiken samarbete uppstår, medan spelmekaniker som 

fokuserar på individuellt spelande ofta leder till att spelarna blir mer tävlingsinriktade. 

Åskådare och observatörer kan påverka spelardynamiker, exempelvis är spelare som har 

åskådare troligtvis mer tävlingsinriktade än de som inte har det (ibid). 

2.4.3 Känslor 

Känslor (emotions-delen i MDE) är vad spelarna som tar del av en gamification-upplevelse 

upplever och blir otroligt viktiga att ha i åtanke. Robson et al. (2015) skrev att känslorna är 

en produkt av hur spelarna interagerar med spelmekanikerna och skapar spelardynamiker. 

Känslorna som uppstår när man tar del av en gamification-upplevelse bör vara positiva; 

målet med gamification-upplevelsen bör vara att den ska ge nöje till spelarna. Givetvis går 

det inte alltid att uppnå; en spelare kan uppleva besvikelse över att ha gått miste om en 

belöning, till exempel (ibid). 
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2.4.4 Riktlinjer 

Robson et al. (2015) visade även några riktlinjer att följa vid implementation av 

gamification. Exempelvis ska man inte spelifiera något för sakens skull (det vill säga, man 

ska inte spelifiera något bara för att spelifiera det, eller för att man hört att gamification är 

bra) – istället måste man fundera på varför något ska spelifieras; vad är det man vill 

förändra eller förbättra, och vad vinner man på det (ibid)? Exempel på mål kan vara att fler 

elever ska få godkända betyg, eller att ett företag ska sälja fler joggingskor (egna exempel). 

Något annat som Robson et al. (ibid) nämnde är att många gamification-upplevelser bara 

fokuserar på spelarna och gamification-designers, och deras interaktioner – och således 

glömmer bort att inkludera även åskådare och observatörer (ibid). Det är viktigt att 

inkludera alla fyra rollerna i spelifierings-processen, eftersom att alla påverkar det 

slutgiltiga resultatet (ibid). Vidare måste de som äger den spelifierade upplevelsen 

kontrollera den över tid för att se om den fortfarande engagerar och motiverar människor 

(ibid).  

2.5 Self-determination theory (SDT) 

Self-determination theory (SDT) är en teori om mänsklig motivation, utveckling och 

välmående (Deci et al, 2008). Enligt SDT har människan har tre psykologiska behov som 

måste uppfyllas för att vi ska känna inre motivation: autonomi, känslan av kompetens och 

samhörighet (Orsini et al, 2015). Autonomi handlar om att göra val utifrån sin egen vilja, 

sina egna behov och värderingar (Orsini et al, 2015). Inom utbildning handlar det ofta om 

att eleven ska kunna styra över hur inlärningen sker; frihet under ansvar (Rutledge et al, 

2018). Kompetens handlar om viljan att känna sig kapabel att utföra en specifik uppgift. 

Kompetens handlar också om att söka utmaningar som motsvarar ens färdigheter. (Orsini 

et al, 2015). Det finns en positiv linjär relation mellan tydliga, utmanande mål och 

prestation – mer utmanande mål leder till bättre prestationer (Rutledge et al, 2018). 

Rutledge et al. (2018) föreslog att man, inom utbildning, bör konstruera mål så att de är 

utmanande för eleverna, men inte för svåra – eleverna måste känna att de kan klara målen. 

Samhörighet handlar om att känna tillhörighet till andra människor och/eller en 

gemenskap. Det handlar också om att känna att folket runtom oss värderar och accepterar 

oss. (Orsini et al, 2015). Inom utbildning handlar det om hur sammankopplade eleverna är 

med läraren och andra elever (Rutledge et al, 2018). 

Enligt teorin kommer eleverna själva att ta ansvar för sitt lärande om läraren ser till att 

de tre behoven uppfylls hos eleverna (Orsini et al, 2015). 

3. Metod 

Jag har valt den kvalitativa forskningsansatsen för denna undersökning. I en kvalitativ 

undersökning fokuserar man på hur människan upplever något, istället för att fokusera på 

hur något rent objektivt är (Backman, 2016). Kvalitativ forskning undersöker människan i 

verkliga situationer (ibid), och gamification är ett ämne där människan står i centrum, då 

gamification syftar till att förändra och förstärka olika önskvärda beteenden – därför anser 

jag att den kvalitativa metoden är att föredra. 
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3.1 Litteraturstudie 

Datainsamlingen består av en systematisk litteraturstudie över ämnet gamification i 

kontexten utbildning. Jag ville skapa en sammanställning av vad vetenskapen sagt fungerar 

och inte fungerar när man försöker integrera gamification i utbildning. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är systematiska litteraturstudier bra för att ge en bild av vad som 

fungerar bäst (i detta fallet: vad fungerar bäst vid implementation av gamification?), därför 

tycker jag att det passar utmärkt till min frågeställning. Redan innan sökningen ska det 

finnas specificerat vilka databaser som används i sökningen (Backman, 2016). Mina 

sökningar gjordes i följande databaser: 

• ACM Digital Library1  

• ERIC2 

• Web of science3 

ACM Digital Library valdes därför att deras databas har en väldigt stor mängd forskning 

inom ämnena informationssystem och informatik. Watson och Webster (2002) nämner att 

forskning inom informationssystem ofta måste använda teorier och forskning från andra 

fält – jag anser att detta stämmer för mitt valda ämne och vill därför inkludera databasen 

ERIC, som fokuserar på utbildning, pedagogik och beteendevetenskap, vilka jag anser vara 

relevanta för min uppsats. Utöver dessa två vill jag ha med ett bredare perspektiv, och 

kommer därför även att söka i Web of Science, som har ett bredare samhällsvetenskapligt 

omfång. Scopus övervägdes också, men jag ansåg att jag var tvungen att göra en 

begränsning på grund av tidsomfånget på uppsatsen, och Scopus valdes bort då den 

verkade ha ungefär samma omfång som Web of Science. 

Söktermen jag konstruerade ser ut såhär: ((gamification OR gamif*) AND (education* 

OR learn* OR school) AND (pitfalls OR fail* OR success*)). 

Jag ville fånga upp artiklar som handlar om gamification och utbildning, och ville 

dessutom få med artiklar som använder ord som ’gamified’ eller ’gamifying’ istället för 

gamification. Detsamma gällde för ordet ’education’, där jag även ville fånga upp 

användningen ’educational’. Utöver det ville jag fånga upp de artiklar som diskuterar 

huruvida gamification-implementationen lyckats eller misslyckats, därav tillkom sökorden 

pitfalls, fail* samt success*. 

I samtliga databaser utförde jag mina sökningar på alla fält (inte endast titel, abstrakt 

eller nyckelord). 

Därefter gjorde jag ett första urval bland artiklarna. Utvärdering görs vanligtvis genom 

att läsa abstraktet på inhämtade artiklar (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015), och även jag 

använde mig av den metoden. Det första urvalet av artiklar gjordes genom att läsa igenom 

titel och abstrakt för samtliga inhämtade artiklar, som därefter delades in i tre kategorier: 

mycket intressant, intressant och inte intressant. Dubbletter togs bort. 

Forsberg och Wengström (2016) nämnde att man efter den initiala indelningen bör läsa 

igenom de relevanta artiklarna mera noggrant. Jag läste igenom de artiklar som hamnat i 

kategorin ”mycket intressant” och utvärderade dem. Om det inte fanns ett tillräckligt antal 

artiklar i kategorin ”mycket intressant” hade jag kunnat på nytt utvärdera de artiklar som 

hamnat i ”intressant”. Detta är de grundkrav jag utgått ifrån för urvalet av artiklar: 

                                                        
1 https://dl.acm.org/ 
2 https://eric.ed.gov/  
3 https://www.webofknowledge.com  

https://dl.acm.org/
https://eric.ed.gov/
https://www.webofknowledge.com/
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• Artikeln ska vara relevant för att hjälpa mig svara på mina frågeställningar 

• Artikeln ska primärt handla om gamification; inte seriösa spel eller liknande 

koncept 

• Artikeln ska handla om gamification i någon form av utbildningskontext 

• Artikeln ska vara neutral; den ska inte vara vinklad för att få ett resultat som 

tilltalar någon specifik individ eller organisation 

• Artikeln ska vara skriven på engelska 

• Artikeln ska finnas tillgänglig som fulltext 

3.1.1 Sökresultat 

Sökningen i ERIC genom Ebsco-host resulterade i 43 resultat. Jag lade på ett filter för att 

ta bort artiklar som inte är peer-reviewed, samt begränsade sökträffarna till vetenskapliga 

artiklar, vilket sänkte antalet träffar till 30. ACM Digital Library gav sammanlagt 60 träffar, 

utan några extra filtreringar. Sökningen i Web of Science resulterade i 390 träffar, vilka jag 

ansåg behövde filtreras ytterligare. Jag la därför in filter på sökresultaten som: 1) 

begränsade sökträffarna till vetenskapliga artiklar, 2) begränsade sökträffarna till artiklar 

vars publiceringsdatum ligger inom de tio senaste åren (det vill säga från 2009 till 2019), 

3) begränsade vilka forskningsområden som tas med till utbildning, datavetenskap och 

psykologi, samt 4) begränsade sökträffarna till artiklar skrivna på engelska. Antalet artiklar 

från Web of Science efter filtrering blev slutligen 85. Sammanlagt blev det 175 artiklar. 

Anledningen till att jag inte valde att inkludera forskningsområdet informatik i Web of 

Science-sökningen är att det inte fanns med som ett alternativ. 

 

Databas Träffar 

ACM Digital Library 60 

ERIC (Ebsco) 30 

Web of Science 85 

Sammanlagt  175 
Tabell 1. Sökresultat 

Efter den första utvärderingen hade jag 38 artiklar i kategorin ”mycket intressant”, 39 

artiklar i ”intressant”, 80 artiklar i ”inte intressant” samt 18 dubbletter som togs bort. 

Därefter behövde jag göra en andra utvärdering. För detta läste jag genom resultat och 

slutsatser och resultaten i artiklarna som hamnat i ”mycket intressant”. Några filtrerades 

bort för att de undersökte om gamification hade några positiva effekter överlag, snarare än 

att testa vilka effekter som olika inslag av gamification hade, och därför inte var relevanta 

för mina forskningsfrågor. Några artiklar filtrerades bort för att de inte handlade om 

gamification, även om de använde det nyckelordet. Efter sista filtreringen blev det totala 

antalet artiklar som är med i studien 21. 

3.1.2 Metodkritik 

Det finns potentiella brister med mitt metodval. En potentiell brist är att jag kan ha missat 

relevanta artiklar i min datainsamling. För att försöka minimera denna brist sökte jag i 

flera databaser. På grund av tidsomfånget som gällde för denna uppsats ansåg jag att det 

inte fanns tillräckligt med tid för att söka och filtrera artiklar från fler databaser än de tre 

jag valde ut. Även kravet på att artiklarna skulle finnas tillgängliga som fulltext fanns med 
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på grund av tidsomfånget – det fanns helt enkelt inte tid att leta, beställa och vänta på 

artiklar som inte fanns tillgängliga online eller i biblioteket. Det medför en risk för att 

väsentliga artiklar kan ha missats. Boell och Cecez-Kecmanovic (2015) nämnde att en brist 

med systematiska litteraturstudier är att söktermerna ska bestämmas i förväg, och att 

studierna förlitar sig väldigt mycket på dessa; de skrev att termerna som beskriver ett 

koncept eller ämne kan vara väldigt många och dessutom svåra att känna till i förväg. 

Därför kan jag ha missat relevant data. Utöver det valde jag att endast ta med artiklar 

publicerade på engelska, det finns därför en risk att jag missat relevant forskning som 

publicerats på andra språk. Boell och Cecez-Kecmanovic (2015) skrev också att online-

databaser saknar många utgivna verk – förvisso handlade deras exempel om databaser 

inriktade på medicin, men jag ansåg att det var värt att ha i åtanke även för andra ämnen 

– därför valde jag att söka i flera databaser. En annan potentiell svaghet är utvärderingen 

av artiklarna som hittats via sökningen. Boell och Cecez-Kecmanovic (2015) nämner att 

även om man noga dokumenterat stegen man gått igenom för hela urvalet av vilka artiklar 

som ska finnas med i studien, så sker ändå utvärderingen utifrån författarens subjektiva 

värderingar av vad som är relevant för studien, och därför inte går att återskapa. Jag är 

beredd att hålla med och har därför listat upp alla kriterier jag bedömt artiklarna utifrån, 

och hur jag genomfört min analys. 

3.2 Analys 

Min analysmetod inspirerades av Graneheim och Lundman (2004) och Johnny Saldañas 

introduktionsbok till kodning (2013). Analysen skedde i tre faser:  

Fas 1: Materialet (de utvalda artiklarna) lästes igenom för att få en överblick över 

materialet. Därefter gick jag igenom varje artikel och kodade innehållet enligt deskriptiv 

kodning, som innebär att jag för varje artikel plockar ut ett antal ”meningsenheter” (i mitt 

fall ett citat som kortfattat beskriver relevant innehåll eller ett koncept), och därefter 

tilldelade varje citat en kod. Deskriptiv kodning är en kodningsmetod som fungerar för 

praktiskt taget all kvalitativ forskning (Saldaña, 2013). Utöver det anser jag att den 

deskriptiva kodningen ger en bra överblick över innehållet och dess innebörd. 

Fas 2: Artiklarna delades in i kategorier. En kategori är i mitt fall en gruppering av data 

som delar gemensamma egenskaper. Dessutom är en kategori uttömmande och ömsesidigt 

exklusiv, vilket innebär att en meningsenhet får tillhöra en, och endast en kategori. En 

meningsenhet kan inte heller hamna mellan två kategorier. (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Fas 3: Övergripande teman skapades utifrån kategorierna. Ett tema är, tvärtemot en 

kategori, inte ömsesidigt exklusivt; en meningsenhet, kod eller kategori kan tillhöra flera 

teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

Anledningen till att jag valde denna metod är att materialet jag hittat är väldigt brett, 

och många av artiklarna gick in på en mängd olika koncept, och ofta gick flera artiklar in 

på samma eller liknande koncept. Denna metod underlättade att strukturera och sortera 

datamaterialet för mig, så att det blev mer överskådligt. 

Här är ett exempel på hur proceduren gick till, med ett citat från Kyewski och Krämer: 

“[…] the use of incentive systems can cause a feeling of manipulation 

[…]” (Kyewski & Krämer, 2018, s.10) 
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Detta citat fick koden ”Belöningssystem kan få eleven att känna sig manipulerad/styrd”, 

delades in i kategorin ”Utvärdering av spelelement” och blev slutligen placerat i temat 

”Negativa effekter av gamification”. Se bilagor för ytterligare exempel. 

3.3 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet riktlinjer (2002) ställs forskningskravet, det vill säga samhällets 

krav på att forskning bedrivs, mot individskyddskravet som behandlar trygghet och skydd 

för samhällets medlemmar, exempelvis får inte samhällets medlemmar utsättas för skada, 

förödmjukelse eller kränkning när man bedriver forskning. Min studie har varken använt 

enkätundersökningar, intervjuer eller observationer, därav har ingen av samhällets 

medborgare aktivt medverkat i min studie, således finns ingen information i rapporten som 

kan komma att orsaka skada, förödmjukelse eller kränkning. Min studie har inte heller 

använt information som på något sätt identifierar personer; allt mitt datamaterial består 

av publicerad litteratur. 

4. Resultat 

Här presenteras mitt resultat. Den första sektionen kommer att handla om effekterna som 

spelelement har; positiva, negativa eller neutrala. Därefter kommer jag att visa hur 

gamification fungerar på olika människor. Efter det presenteras några vanliga fallgropar 

som ofta leder till att gamification misslyckas. Sista sektionen behandlar hur man bör 

designa gamification, både från ett allmänt perspektiv och för att undvika de identifierade 

fallgroparna.  

4.1 Effekter av gamification och spelelement 

Något som återkommer i många av artiklarna är att även om gamification och spelelement 

är motiverande och ger positiva resultat för väldigt många, så verkar det finnas en 

signifikant andel som antingen inte blir motiverade, eller rentav tappar motivation av 

gamification (Alabassi, 2018; Bovermann et al, 2018; Davis et al, 2018; Dominguez et al, 

2013; Li et al, 2012; Hitchens & Tulloch, 2018). Exempelvis: Li et al. (2012) byggde en 

spelifierad tutorial för mjukvaran AutoCAD och fick väldigt positiva resultat; eleverna 

tyckte att det var roligt, engagerande och effektivt, men ett fåtal fattade inte tycke för det 

på grund av att de kände sig stressade av den inbyggda tidspressen i uppgifterna. 

4.1.1 Positiva effekter 

Belöningar 

Daniah Alabassi (2018) undersökte gamification från lärarnas perspektiv. Alabassis studie 

(2018) visade att belöningar kan användas för att visa uppskattning och belöna elever, och 

att detta i sin tur kan leda till att eleverna anstränger sig och gör mer än vad som förväntas 

av både kursen och läraren. Gamification medförde dessutom att eleverna blev mer aktiva 

i diskussionsforum, eftersom de belönades med poäng för det (Alabassi, 2018). Lärarna 

ansåg dessutom att onlinekurser som innehöll utmanande uppgifter tillsammans med 

spelelement kunde ge eleverna positiva känslor (Alabassi, 2018). 

Bovermann et al. (2018) kunde visa att badges hade en positiv inverkan på motivation 

för en majoritet av eleverna i deras studie; eleverna upplevde att det var en bra och 

intressant uppgift att samla badges. Olsson et al. (2015) kom fram till att eleverna tyckte 
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att badges var roliga att samla på, även om vissa elever blev störda av dem (Olsson et al, 

2015). 

Krause et al. (2015) testade gamification på tre grupper: en kontrollgrupp som inte fick 

gamification alls, en grupp som fick gamification där bara eleverna själva kunde se sina 

badges, och den tredje gruppen fick gamification med sociala inslag (det vill säga, elever 

kunde se andra elevers badges). De kom fram till att vissa av de positiva effekterna av 

gamification (i deras fall handlade det om bättre resultat på uppgifter samt att eleverna 

valde att se fler instruktionsfilmer) kan förstärkas genom att lägga in sociala inslag i 

gamification-upplevelsen (Krause et al, 2015). 

Setiana och Hansun (2017) fick också positiva resultat av att använda belöningar av 

olika slag; eleverna uppskattade dem. Deras studie använde en mängd olika spelelement, 

men det enda som hade någon signifikant påverkan på eleverna var poäng och belöningar 

– de nämnde dock att spelifierade system som fokuserar mycket på belöningar ofta har 

negativa effekter långsiktigt, och att testperioden för deras gamification-upplevelse var 

väldigt kort (Setiana & Hansun, 2017). Författarna föreslog även att kulturella skillnader 

kan spela in; studien utfördes i Indonesien (Setiana & Hansun, 2017). I Utomo och 

Santosos undersökning (2015) gav belöningar i form av badges också ett positivt resultat: 

eleverna kände sig intresserade av badges som de skulle få för vissa aktiviteter (de kunde 

även se badges som de inte hade låst upp ännu). Eleverna gillade också att visa sina 

upplåsta badges för varandra, och kände sig utmanade när andra elever låste upp fler 

badges (Utomo & Santoso, 2015). 

Visualisering 

Auvinen et al. (2015) fick lyckade resultat genom att visualisera elevers beteende (i form av 

en värmekarta), och förutspå hur elevens resultat på kursen skulle bli om denne fortsätter 

i samma bana – det ledde till att redan starka elever blev ännu starkare; de skickade in sina 

uppgifter tidigare och fick högre resultat på övningsuppgifterna än de som inte tog del av 

visualiseringen. Bovermann et al. (2018) fick också positiva resultat av att använda 

visualisering, däremot i form av progress bars; eleverna använde progress bars för att 

kunna planera och strukturera upp sina studier. Olsson et al. (2015) kunde också visa 

positiva resultat från progress bars, och sa att de fungerade som ett sätt för eleven att ha 

mer kontroll och överblick över sina studier. Utomo och Santoso (2015) rapporterade att 

deras elever kände sig utmanade att fylla upp sina progress bars. 

Tävlande 

Palomo-Duarte et al. (2014) undersökte tävlingsbaserade kurser för att hitta lösningar på 

hur man kan göra betygsättningen mer rättvis (betygsättning som bara utgår från resultat 

i tävling medför vissa problem, mer om det under sektion 4.1.2: ”Negativa effekter”), och 

hittade en lösning: de lät eleverna satsa en liten del av sitt betyg på ett av lagen som klassen 

var uppdelade i för tävlingen. Kursen handlade om att klassen skulle programmera en 

datorstyrd spelare i ett brädspel, och vadslagningen handlade om vilket lags lösning som 

skulle prestera bäst (Palomo-Duarte et al, 2014). Alla elever fick läsa igenom andra lags kod 

för att kunna göra en satsning (Palomo-Duarte et al, 2014). Lösningen bidrog till tre saker: 

1) bättre fördelning av betyg, 2) elever med lägre programmeringskunskaper hade en chans 

att höja betyget genom att vara duktig på att analysera kod, och 3) eleverna fick utöva code 

review (att analysera kod), vilket är en eftertraktad färdighet i den branschen (Palomo-

Duarte et al, 2014). Palomo-Duarte et al. (2014) påpekade att det krävdes en stor 
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tidsinvestering för att utveckla hela miljön, men att det var ett väldigt intressant sätt att 

motivera elever på. 

O’Donovan et als. (2013) undersökning utvärderade en mängd spelelement, och kom 

fram till att leaderboards, virtuell valuta och ranker var väldigt bra på att skapa motivation.  

Återkoppling 

Återkoppling handlar om att eleven får veta hur den presterat på något. Återkoppling tas 

ofta upp i gamification-sammanhang. Utomo och Santoso (2015) skapade en pedagogisk 

agent med gamification-inslag. En pedagogisk agent är en figur som följer med eleven 

genom sina studier, ger återkoppling på saker eleven gjort, och så vidare (Utomo & Santoso, 

2015). Utomo och Santoso (2015) skrev att konstruktiv kritik och återkoppling är väldigt 

viktigt för att uppmuntra inlärning hos elever, men att problem uppstår då lärarna ofta inte 

har tid att ge personlig feedback till alla elever de har hand om (Utomo & Santoso, 2015). 

Eleverna blev motiverade av agenten, på grund av att det kändes som en person, att den 

kunde föreslå aktiviteter för eleverna och att den gav återkoppling på saker som eleverna 

gjorde i systemet. Alabassi (2018) rapporterar även att omedelbar återkoppling samt ökat 

deltagande i diskussioner kan leda till förbättrad motivation, engagemang, kompetens, 

självförtroende och prestationer hos elever. 

4.1.2 Negativa effekter 

Belöningar 

Ungefär 25% av lärarna i Alabassis studie (2018) ansåg att det fanns negativa följder av 

gamification – exempelvis trodde de att elever tappade motivation och blev ångestfyllda 

som en följd av spelelementens integration i utbildningen. Dessutom trodde lärarna att 

eleverna blev sämre på att bygga relationer med varandra (Alabassi, 2018). Alabassi (2018) 

nämnde att negativiteten som följer av att integrera spelelement i en onlinebaserad 

utbildning kommer från att plattformen blir tävlingsinriktad. 

För Bovermann et al. (2018) visade det sig att gamification inte är för alla – ungefär 20% 

av eleverna i studien tappade motivation då de inte såg poängen eller syftet med att samla 

badges.  

Kyewski och Krämer (2018) undersökte också badges och dess effekter. De testade också 

tre grupper: en utan badges, en med badges som bara var synliga för eleven själv, och en 

med badges som syntes för alla. Gruppen som inte fick några badges alls var mer aktiva 

under kursen än grupperna som fick badges (Kyewski & Krämer, 2018). Kyewski och 

Krämer (2018) skrev att belöningssystem (exempelvis badges) kan få eleven att känna sig 

manipulerad/styrd. Kyewski och Krämer (2018) nämnde även en tidigare studie som visat 

att elever inte är intresserade av att tävla publikt med varandra (som i att exempelvis 

jämföra badges), och att det sänker motivation. Olsson et al. (2015) visade att vissa elever 

blev störda av badges. 

I Davis et als. Studie (2018) ansåg 22% av eleverna att de skulle ha lärt sig mer om de 

inte behövt ha med gamification att göra, och de nämnde att det blev för stort fokus på att 

samla poäng, badges, gå upp i nivå, och så vidare, och att det tog bort fokus från att faktiskt 

lära sig. 

Visualisering 

Visualisering är inte nödvändigtvis bra för alla – vissa elever kan tappa motivation, då 

visualiseringen kan visa avsaknad av kunskap eller prestation (Bovermann et al, 2018). 
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Tävlande 

Tävlingar används ofta för att motivera elever, men det är inte alltid en bra grund för 

betygsättning (det vill säga när man använder placeringen i tävlingen som betygsgrund). 

En duktig elev skulle i en grupp med väldigt duktiga elever placera rätt lågt (i den lägre 

halvan av resultat), medan samma elev troligen skulle placera bättre (i den övre halvan av 

resultat) i en grupp med genomsnittliga elever. Detta innebär att vissa elever kan få ett 

högre eller lägre betyg än de egentligen förtjänar – dessutom innebär det att det är en 

begränsad mängd elever som kan få vissa betyg. (Palomo-Duarte et al, 2014). 

4.1.3 Neutrala effekter 

Belöningar 

Kyewski och Krämer (2018) kom fram till att badges inte har någon inverkan på inre 

motivation; varken positiv eller negativ (Kyewski & Krämer, 2018). Badges påverkade inte 

heller elevernas prestationer (Kyewski & Krämer, 2018). Kyewski och Krämers studie 

(2018) visade även att eleverna var mer positiva till badges som bara syntes för eleverna 

själva, än badges som syntes för andra. 

Olsson et al. (2015) kom fram till att badges verkade vara mer intressanta för elever i 

utbildningar som inte betygsattes traditionellt. 

4.2 Vem fungerar gamification för? 

Förra sektionen visade att gamification inte fungerar för alla. Nu ska vi titta på vilka typer 

av människor gamification fungerar och inte fungerar för, och om det finns några 

karaktärsdrag som gör någon skillnad. 

Auvinen et al. (2015) undersökte hur badges och visualisering av elevers beteende 

påverkar deras studier. Visualisering av beteende gjordes i form av en värmekarta, som 

baserades på hur elever vid tidigare kurstillfällen presterat med liknande beteende. Bland 

annat mättes hur långt innan deadline uppgifter lämnades in, hur många gånger varje 

uppgift lämnades in innan den blev godkänd och hur ofta eleverna lämnade in 

kompletterade uppgifter. Efter experimentet jämförde Auvinen et al. sina resultat med ett 

tidigare experiment de utfört om badges, för att se om olika typer av elever bättre tog till 

sig av de olika formerna av återkoppling. Studien visade att värmekartan resulterade i att 

redan starka elever tenderade att skicka in sina lösningar tidigare än utan värmekartan, 

däremot hade den ingen större inverkan på svaga elever. Forskarna kom även fram till att 

elever som ville visa sin kompetens för andra (performance-approach enligt författarna) 

och elever som ansåg att det var viktigt att få bra betyg (mastery-extrinsic enligt 

författarna) var mer intresserade av badges, medan elever som ville undvika att visa 

inkompetens för andra (performance-avoidance enligt författarna) visade större 

intresserade för värmekartan. De elever som visade mest intresse för återkopplingen i båda 

formerna var de som redan var starka elever. Studien visade att de som tog del av 

värmekartan fick högre poäng på övningar, och gjorde inlämningar tidigare. (Auvinen et 

al, 2015). 

Davis et al. (2018) undersökte om det fanns några skillnader i vilka personer som 

gamification fungerar för. Davis et al. använde sig av spelelementen erfarenhetspoäng, 

nivåer, leaderboards och badges. Alla uppgifter som eleverna skulle göra i kursen belönades 

med ett antal erfarenhetspoäng, som sedan användes vid betygsättning. Leaderboarden 

rankade elever efter hur många erfarenhetspoäng de lyckats samla på sig. 48% av eleverna 



 

15 

 

ansåg sig bli mer motiverade, 26% hade oförändrad motivation, och 27% tappade 

motivation av gamification. Davis et al. kom fram till att gamers (vana spelare) tenderade 

att bli mer motiverade att göra bra ifrån sig på kursen på grund av gamification, än de elever 

som inte var gamers - utöver det blev däremot eleverna lika motiverade av gamification-

formatet på kursen oavsett vilken spelvana de hade. Davis et al. hittade inga signifikanta 

skillnader mellan vad män och kvinnor tycker om kurser som använder gamification. 

(Davis et al, 2018). 

Dominguez et al. (2013) rapporterade att även om resultaten av gamification är bra, så 

är de inte för alla. Exempelvis kan tävlingsinriktade element som leaderboards sänka 

motivationen för vissa elever - alla gillar inte att tävla. Däremot var leaderboarden 

motiverande för många elever, som blev motiverade när de såg sina prestationer publikt, 

och dessutom kunde jämföra dem med sina klasskamraters prestationer. (Dominguez et al, 

2013) 

Olika elever har olika inlärningsstilar, och dessa påverkar hur eleven tar till sig av en 

gamification-upplevelse; det som fungerar bra för en elev behöver inte nödvändigtvis 

fungera bra för en annan – tyvärr gav författarna av artikeln (Hitchens & Tulloch, 2018) 

inget exempel på detta, men nämnde att vissa av eleverna upplevde gamification som 

barnsligt eller upplevde att gamification bara var ett meningslöst försök till att få elever att 

ta del av en inlärningsstil som de inte såg något värde i (Hitchens & Tulloch, 2018). Klock 

et al. (2015) trodde att det fanns spelelement som lämpar sig olika bra för olika 

karaktärsdrag eller ”spelartyper”, och att man bör försöka matcha dessa mot varandra för 

att få en mer användarcentrerad gamification-upplevelse. Klock et al. (2015) nämnde att 

kulturella skillnader är ett sådant karaktärsdrag, och exempelvis återkoppling (till exempel 

genom badges) är viktigare för motivationen för elever i Saudiarabien, Iran och Egypten än 

vad det är för elever i exempelvis Storbritannien, Nederländerna och Spanien. 

Bovermann et al. (2018) kom fram till att elever behöver en viss grad av datorvana och 

sociala förmågor för att uppnå bra resultat i en spelifierad online-utbildning. Bovermann 

et al. (2018) kom även fram att icke-gamers upplevde en spelifierad utbildning 

tillfredsställande; endast 25% av eleverna i studien klassade sig själva som gamers, resten 

gillade inte dator/online-spel alls – men ändå var eleverna i kursen väldigt nöjda. 

4.3 Fallgropar 

När man designar en gamification-upplevelse, precis som med så mycket annat, finns det 

några vanliga fallgropar som många går i. Här presenteras det jag hittat om vanliga 

fallgropar i gamification-design. 

Ofta implementeras gamification en aning ogenomtänkt (Moore-Russo et al, 2018); ofta 

används ad-hoc-lösningar vid implementation (Mora et al, 2017). Mora et al. (2017) 

undersökte publicerad litteratur om gamification och skrev att en majoritet av texterna de 

läste om spelifierad utbildning på högre nivå inte följde någon formell process. Ofta sätts 

aktiviteter och spelelement in i utbildningskontexter utan att man tar hänsyn till hur dessa 

ska stödja utbildningens mål, men att integrera digitala spel eller spelelement i 

utbildningar förbättrar bara motivation och inlärning om eleverna faktiskt kan se 

kopplingen mellan spelelementet och inlärningsämnet (Moore-Russo et al, 2018). Moore-

Russo et al. (2018) nämnde att om elever inte får tid att reflektera över sitt lärande under 

tiden och efter att de tagit del av spelinspirerad utbildning kan det leda till negativa 
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attityder mot gamification, och att eleverna inte ser kopplingen mellan spelelement och 

inlärningsämne. 

Elever som redan är starka är ofta redan bekväma och bekanta med en traditionell 

utbildningsmiljö, och anser att ett bra betyg räcker som bevis på att man gjort bra ifrån sig 

(Moore-Russo et al, 2018). Detta medför att dessa elever kan vara negativt inställda till 

gamification, då de redan är duktiga i skolan, och gamification medför en mängd nya regler 

och en ny struktur som de måste lära sig och anpassa sig till (Moore-Russo et al, 2018). 

Gamification kan ses som ett onödigt hinder för elever som fokuserar på att klara en viktig 

examination (Moore-Russo et al, 2018). Inte nog med det, gamification kan dessutom bli 

en stress för svagare elever, som redan har problem med den traditionella utbildningen, 

och nu behöver lära sig nya regler och strukturer för utbildningen (Moore-Russo et al, 

2018). 

Moore-Russo et al. (2018) skrev om ytterligare en faktor som kan ligga bakom 

misslyckad spelifiering: att eleverna inte märker någon verklig förändring från traditionell 

utbildning. Ibland är det spelelement som tillkommit bara ett omslag av något som redan 

finns i utbildningen; exempelvis är att samla poäng på en leaderboard mot sitt slutbetyg 

och att samla poäng mot sitt slutbetyg i princip samma sak (Moore-Russo et al, 2018). Det 

måste finnas möjlighet till lek, utforskning och samarbete mot nya mål för att gamification 

ska kunna skapa inre motivation hos elever (Moore-Russo et al, 2018). 

Ett annat vanligt fel är att man bestämt sig för att införa gamification utan att vara 

beredd på att det kommer att kräva en stor tidsinvestering (Moore-Russo et al, 2018). 

Lyckad spelifierad utbildning kräver att läraren är bekväm med att använda sig av 

alternativa pedagogiska metoder, och är bekant med speldesignprinciper (Moore-Russo et 

al, 2018). O’Donovan et al. (2013) påpekade också att gamification kräver en 

tidsinvestering, men att de trots det tror att de positiva vinsterna (i deras fall förbättrade 

resultat och högre närvaro på föreläsningar) är värt kostnaden, särskilt då många av 

kostnaderna är engångsutgifter. 

Rutledge et al. (2018) skrev att misslyckade gamification-upplevelser kanske kan 

förklaras med self-determination theory (SDT); de nämner två förklaringar: 1) 

överjusteringseffekten och 2) negativa effekter av tävlande. 

4.3.1 Överjusteringseffekten 

Rutledge et al. (2018) beskrev att man ibland kan sabotera sin gamification-upplevelse 

genom att lägga in spelelement för att öka yttre motivation – detta kan sänka motivationen 

hos elever som redan har stark inre motivation. Det kallas för överjusteringseffekten 

(overjustification effect) (Rutledge et al, 2018). Att vara alltför beroende av yttre 

motivation tenderar att påverka autonomi negativt (Rutledge et al, 2018). Rutledge et al. 

(2018) skrev att om intresset och motivationen redan är på hög nivå så kommer tillägg av 

extra belöningar att leda till överjusteringseffekten. 

Dåligt designad gamification som lider av överjusteringseffekten kommer ofta från att 

en kurs redan har väldigt lågt engagemang bland eleverna, och att det i själva verket kan 

vara den underliggande kursdesignen som ligger bakom det låga engagemanget och 

intresset, snarare än gamification (Rutledge et al, 2018). Gamification förbättrar bara en 

kurs som redan har bra design i grunden; gamification kan inte användas istället för att 

designa kursen bra (Rutledge et al, 2018). 
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4.3.2 Negativa effekter av tävlande 

Enligt SDT kan stressen av tävlingsmoment eller stressen av dåliga prestationer leda till 

försämrad känsla av kompetens och autonomi (Rutledge et al, 2018). När tävlingen 

dessutom öppet visar avsaknaden av prestationer (exempelvis en leaderboard som visar 

alla deltagare) kan samhörigheten (mestadels till andra elever) också påverkas negativt 

(Rutledge et al, 2018). En bra leaderboard designas så att alla har likvärdig chans, givet 

samma ansträngning, att nå en viss plats på den - däremot kan de som hamnar långt ned 

på leaderboarden ändå tappa inre motivation (Rutledge et al, 2018). Långvarigt tävlande 

kan dessutom vara negativt, om exempelvis tävlingen pågår under en väldigt lång tid, och 

rankerna på leaderboarden inte förändras mycket kan vissa känna att det är omöjligt för 

dem att klättra på leaderboarden, och därför tappa sin motivation till att försöka (Rutledge 

et al, 2018). 

4.4 Design av gamification-upplevelse 

Denna sektion kommer att handla om hur man bör gå tillväga när man ska designa och 

implementera en gamification-upplevelse, både generellt och ur syfte att undvika 

fallgroparna som identifierades i förra sektionen. 

Bharathi et al. (2016) undersökte en mängd spel i syfte att ta reda på om vissa 

spelelement är förknippade med lyckade spel, och i förlängningen använda det för att 

avgöra vilka spelelement som lämpar sig bäst för att lyckas med gamification. Bharathi et 

al. (2016) kom fram till att enskilda spelelement inte kunde förknippas med huruvida ett 

spel blev lyckat eller inte. Morschheuser et al. (2018) visade också på detta, de skrev att den 

spelfulla upplevelsen i spel inte kommer från enskilda spelelement, utan snarare från en 

helhet med kombinationer av olika spelelement, och spelardynamikerna som uppstår på 

grund av denna helhet. 

Chang och Wei (2016) undersökte MOOCs1 för att ta reda på vilka spelelement som är 

bäst på att skapa motivation och engagemang. De fem mest engagerande spelelementen 

som studien identifierade var: virtuella varor (virtuella belöningar som du kan vinna eller 

köpa, ofta för poäng), poäng som kan bytas mot belöningar, team leaderboards, "Where's 

Wally"-spelet, och badges (Chang & Wei, 2016). Virtuella varor och poäng stödjer elevens 

prestationsmotivation, eftersom eleverna interagerar mer med kursen och kursinnehållet 

(Chang & Wei, 2016). Leaderboards för grupper eller lag stödjer interaktioner mellan 

eleverna, och uppmuntrar gruppmedlemmar att engagera sig (Chang & Wei, 2016). Davis 

et al. (2018) visade också att samarbete var en väldigt uppskattad aktivitet, medan tävlande 

mot varandra inte alls var särskilt uppskattat. Where's Wally2 är mer känd som "Var är 

Waldo?", "Var är Hugo?" eller "Var är Valle?" på svenska. Where's Wally är pysselböcker 

för barn. Ofta är det stora överblicksbilder över en mängd människor som gör olika saker, 

och uppgiften är att hitta Wally någonstans bland folksamlingen, med hjälp av ledtrådar 

som exempelvis Wallys klädsel (han bär alltid samma kläder). Chang och Wei (2016) 

nämnde att problemlösningsprocessen i Where's Wally är ett spelelement som inte tidigare 

kommit fram i studier om gamification, och ansåg att Where's Wally motiverar genom att 

engagera elevernas visuella förståelse, kritiska tänkande, meningsskapande och estetiska 

                                                        
1 Massive Open Online Course, en sorts online-kurs som är gratis och oberoende av tid och plats 
(Chang & Wei, 2016). 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Where%27s_Wally%3F  

https://en.wikipedia.org/wiki/Where%27s_Wally%3F
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nöje. Chang och Wei (2016) nämnde även att en väldigt stor del av sensorisk inlärning är 

just visuell, och att ett element som Where's Wally därför skulle ha positiv inverkan. Inget 

konkret exempel på hur Where’s Wally-mekaniken kan användas i gamification gavs, men 

Chang och Wei (2016) föreslog att man bör arbeta med svagt urskiljbara visuella ledtrådar 

(exempelvis kanske en stjärna eller ett utropstecken), och anpassa ledtrådarna efter elevens 

förmågor och kunskap. Dessutom föreslog Chang och Wei (2016) att man kan ge väldigt 

uppenbara ledtrådar när en elev har fastnat och inte kommer vidare. Elever blir engagerade 

av att samla olika troféer och badges, som visar upp deras prestationer (Chang & Wei, 

2016). Chang och Wei (2016) föreslog också att man ska belöna en elevs prestationer 

genom troféer eller badges omedelbart, och dessutom skapa vissa badges som agerar som 

en slags milstolpe. Dessutom föreslås att badges ska visas i elevens profilsida. 

Hitchens och Tulloch (2018) visade att det är väldigt viktigt att noggrant välja ut vilka 

spelelement man vill använda, för att skapa en lyckad gamification-upplevelse. Hitchens 

och Tulloch (2018) visade också att elever inte kände att en spelifierad utbildning var 

särskilt lik ett riktigt spel, men poängterade att det inte heller påverkade hur lyckad 

gamification-upplevelsen var. Det viktigaste blir alltså att välja rätt spelelement, snarare än 

att försöka leverera en lösning som känns som ett spel (Hitchens & Tulloch, 2018). Moore-

Russo et al. (2018) föreslog att lärare ska göra en analys av eleverna och hur de ser på 

tävlande och samarbete, för att säkerställa att den spelifierade utbildningen kommer att 

fungera med de eleverna. 

Morschheuser et al. (2018) skrev att spel skapar motivation och påverkar människans 

beteende genom att uppfylla de psykologiska behoven i SDT; samhörighet, kompetens och 

autonomi. Rutledge et al. (2018) höll med; de skrev att gamification-upplevelser måste 

uppfylla dessa tre behov för att kunna skapa inre motivation. Även Hitchens och Tulloch 

(2018) höll med; de skrev att spelelement borde väljas utifrån hur de uppfyller de tre 

behoven i SDT. Rutledge et al. (2018) påpekade också att många misslyckade gamification-

upplevelser troligen beror på att man inte uppfyllt behoven, vilket leder till den tidigare 

nämnda överjusteringseffekten och negativa effekter av tävlande. 

Hur undviker man överjusteringseffekten och de negativa effekterna av tävlande? 

Rutledge et al. (2018) föreslog att man ska se till att den kurs eller utbildning som ska 

spelifieras är bra designad redan från början, istället för att tro att gamification ska göra en 

dålig kurs bra – gamification kan förbättra en redan bra kurs, men gamification kan inte 

ersätta en bra kursdesign. Utöver det bör man med omsorg välja ut vilka delar av systemet 

som ska spelifieras, och med omsorg välja vilka spelelement som ska användas (Rutledge 

et al, 2018). Man bör fundera noga på vilka positiva eller negativa effekter ett spelelement 

eller en spelifierad del av ett system kan resultera i (Rutledge et al, 2018). Sedan bör man 

koppla spelelementen till ett meningsfullt mål - att exempelvis lägga in badges utan att ha 

det i kontexten av ett meningsfullt mål bidrar ofta till överjusteringseffekten (Rutledge et 

al, 2018). För att undvika de negativa effekterna av tävlande föreslog Rutledge et al. 

(2018) att man bör försöka hålla tävlandet lagbaserat så mycket som möjligt. Rutledge et 

al. (2018) skrev även att för mycket tävlande kan påverka samhörigheten och känslan av 

kompetens negativt. Utöver det kan man även försöka anonymisera information om elevers 

prestationer (Rutledge et al, 2018). 

Dominguez et al. (2013) tog upp något som ingen av de andra inkluderade artiklarna 

tagit upp: hur viktigt det är att den tekniska lösningen fungerar. De upptäckte att 
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motivationen minskade när den tekniska lösningen inte fungerade, eller när 

användarvänligheten inte var hög (Dominguez et al, 2013). Det är alltså väldigt viktigt att 

man testar sin gamification-upplevelse för att säkerställa att den är användarvänlig och 

fungerar bra (Dominguez et al, 2013). 

Dominguez et al. (2013) trodde att omedelbar återkoppling är viktigt för elevernas 

motivation, och att det kan uppstå problem då vissa uppgifter inte går att rätta automatiskt 

utan att kompromissa kvaliteten av systemet. Om en uppgift inte går att rätta automatiskt 

kan man inte ge omedelbar återkoppling på samma sätt, då en lärare först kan behöva läsa 

igenom den inlämnade uppgiften. O’Donovan et al. (2013) kunde också visa att omedelbar 

eller snabb återkoppling var bra, och hänvisade till forskning som visar att det var mer 

givande för inlärningen att göra prov och få snabb feedback än att studera material om ett 

ämne väldigt djupt. Utomo och Santoso (2015) nämnde inte omedelbar återkoppling, men 

däremot nämnde de att en viktig del av att inspirera och uppmuntra elever är att ge 

personlig återkoppling, vilket är något som kan bli lidande då lärare inte alltid hinner ge 

konstruktiv personlig återkoppling till alla elever. 

O’Donovan et al. (2013) skrev att en bra gamification-design borde ha tre grundläggande 

egenskaper: 1) den ska ha en speciell betydelse för användaren, 2) den ska ha förmågan att 

inspirera användaren att bemästra ett ämne och 3) den ska vara autonom, genom att ge 

användaren en känsla av fri vilja. 

4.4.1 Designstruktur 

Mora et al. (2017) upptäckte att de flesta ramverk för design av gamification verkar vara 

överens om tre designprinciper: 1) definiera förväntade beteenden, 2) identifiera 

spelartyper, och 3) välj lämpliga speldesignprinciper utifrån de identifierade spelartyperna. 

Utöver det antydde nästan alla de undersökta ramverken vikten av att specificera tydliga 

mål redan i början av projektet; otydliga mål leder ofta till misslyckad gamification (Mora 

et al, 2017). 

Morschheuser et al. (2018) ville skapa en metod för implementation av gamification. De 

kom fram till att det finns sju huvudfaser i implementation av gamification: 1) 

Förberedelser: alla aktiviteter som måste utföras innan projektet börjar. Huvudsyftet är att 

ta fram vilka mål man har med en gamification-upplevelse. Många organisationer har en 

grov idé om vad de vill uppnå med gamification, men den bör förtydligas innan projektet 

sätter igång. 2) Analys: här utförs aktiviteter för att skapa kunskap om de framtida 

användarna av gamification-upplevelsen, processerna och projektet själv. Man behöver 

även skapa kunskap om den kontext som gamification-upplevelsen ska leva i, och hur detta 

påverkar projektet som helhet. Här bör man även komma fram till mätvärden som senare 

ska användas för att utvärdera upplevelsen och hur bra den uppfyller sina mål. 3) 

Idéskapande: här brainstormar man fram idéer kring designen av gamification-

upplevelsen. Det är viktigt att välja ut spelelement som faktiskt kommer att uppfylla 

användarnas behov. 4) Design: här designas gamification-upplevelsen. Eventuellt skapas 

även prototyper. 5) Implementation: här skeppas gamification-upplevelsen. 6) 

Utvärdering: utvärdering och testning av gamification-upplevelsen utförs. Här ser man om 

gamification-upplevelsen uppfyller sina mål, genom att titta på de mätvärden man 

specificerat tidigare. 7) Övervakning: här övervakar man hur gamification-upplevelsen 

presterar - gör den det den är tänkt att göra? Detta är tänkt att vara en kontinuerlig process 
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efter att gamification-upplevelsen är skeppad och används skarpt. Man ska inte se på detta 

som ett traditionellt projekt som har ett tydligt slut; det är en kontinuerlig process. 

(Morschheuser et al, 2018). 

Morschheuser et al. (2018) kom också fram till 13 designprinciper: 1) Man behöver ha 

stor förståelse, både för användarna och deras motivation och behov, men även för 

kontexten i vilken gamification-upplevelsen ska finnas. Förslagsvis bör man göra en 

djupgående analys av användarna och kontexten. Dessutom bör fokuset ligga på 

användarnas behov, snarare än affärsmål. 2) Tydligt definiera målen med gamification-

upplevelsen - detta behövs både för att kunna utvärdera om upplevelsen är lyckad, och som 

riktlinjer för hela projektet. 3) Testa idéer för att avgöra om en gamification-idé passar för 

de framtida användarna och kontexten. Testa ofta och testa tidigt. 4) Jobba iterativt; 

fortsätt att övervaka gamification-implementationen efter att den skeppats, och gör 

förbättringar som behövs med tiden. 5) De som designar en gamification-upplevelse måste 

ha djup kunskap i både spel- och gamification-design och hur mänsklig motivation 

fungerar. Gamification bör designas som en helhet, och inte bara kasta in typiska 

spelelement som ofta används inom gamification, som poäng, badges och leaderboards. 

Man bör arbeta i tvärvetenskapliga teams. 6) Innan man bygger en gamification-upplevelse 

bör man fundera på om gamification verkligen är lösningen på det problem man vill lösa - 

gamification är inte en magisk lösning på alla problem. 7) Det är viktigt att inkludera och 

få stöd alla relevanta intressenter, och se till att dessa har samma bild av gamification som 

utvecklingsteamet har. 8) När man spånar fram idéer ska man fokusera på behoven och 

målen för användarna av gamification-upplevelsen mer än på behoven och målen av 

organisationen bakom - motivation bland användarna kommer från hur deras mål kan 

uppfyllas. 9) Man bör tidigt i projektet komma fram till olika mätvärden man vill använda 

för att utvärdera hur gamification-upplevelsen presterar och om den uppfyller sina mål. 

10) Upplevelsen bör säkras så att det inte går att "fuska" i systemet, då fusk kan medföra 

minskad motivation bland andra användare. Dock nämns det att man kan titta på 

identifierat fusk för att få en bättre förståelse för användarna, och på så sätt kunna förbättra 

upplevelsen. 11) Man bör kontinuerligt övervaka och förbättra gamification-upplevelsen - 

användarna förändras, nya användare tillkommer, och det blir viktigt att se till att 

gamification-upplevelsen fortsätter vara relevant för den användarbas man har för 

nuvarande. 12) Man bör ta hänsyn till lagar och etik när man designar sin gamification-

upplevelse; exempelvis lagen om upphovsrätt. Så att inte projektet hamnar i kläm med 

lagen och på så vis misslyckas. 13) Involvera användarna under faserna för idéskapande 

och design; låt användare testa upplevelsen/prototyper. Detta är för att säkerställa att 

upplevelsen är användarfokuserad. (Morschheuser et al, 2018). 

5. Diskussion 

I denna sektion diskuteras resultatet och hur det visar vilka utmaningar som den 

analyserade litteraturen tar upp när det kommer till gamification i en utbildningskontext. 

Något som jag finner intressant är hur mycket de artiklar jag läst skiljer sig från 

varandra; vissa kom fram till att en sak gav väldigt positiva resultat medan en annan kom 

fram till att samma sak inte alls fungerade bra. Det intressanta blir förstås att fundera på 

varför författarna fick olika resultat. Som Mora et al. (2017) och Moore-Russo et al. (2018) 
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skrev så görs en stor del av gamification som sker i forskningssyfte med relativt 

ogenomtänkta lösningar, och utan någon formell designprocess. Detta bedömer jag kan 

leda till att man ”träffar rätt” eller ”träffar fel” utan att veta varför. Utöver det anser jag att 

det är en del av svaret på forskningsfrågan om vilka de vanligaste fallgroparna är – att man 

designar sin gamification-upplevelse utan en genomtänkt designprocess och plan. 

Resultatet i vissa av artiklarna visar att något inte fungerar bra i en viss situation, men man 

går miste om varför det inte fungerar i den situationen – vad är det man missat vid 

gamification-designen? Ett intressant exempel är hur Kyewski och Krämer kom fram till 

att badges inte gjorde någon signifikant skillnad (Kyewski & Krämer, 2018), medan 

Bovermann et al. (2018) kunde visa att badges hade en positiv inverkan på inre motivation. 

Kyewski och Krämer hade tre grupper: en kontrollgrupp som inte fick badges, en grupp 

som fick badges som endast de själva kunde se, och en sista grupp som fick badges som 

andra kunde se. Dels kom de fram till att badges som andra kunde se gav sämre resultat än 

de som bara eleverna själva kunde se (vilket inte överensstämmer med Krause et al. (2015), 

som visade att spelelement med sociala inslag förstärkte positiva effekter), och dels att 

badges inte gav någon signifikant positiv effekt. Badges gavs i Kyewski och Krämers studie 

(2018) endast ut under de fem första veckorna av kursen, av sammanlagt 14, vilket kan 

påverka resultatet. Dessutom bör man komma ihåg att de lagt in badges helt isolerat, det 

finns ingen ”gamification-helhet”. Jag ser det som att det kanske inte är så underligt att 

badges som ges ut under de fem första veckorna inte påverkar resultat i ett prov som skrivs 

i kursens 14:e vecka. Morschheuser et al. (2018) nämnde att det är viktigt att gamification 

designas som en helhet, och Bharathi et al. (2016) kom fram till att enskilda spelelement 

inte kunde förknippas med huruvida ett spel är lyckat eller inte. Det är inte så lätt som att 

bara lägga in enskilda spelelement och hoppas att det ska ge positiva resultat. Jag anser att 

Kyewski och Krämers studie (2018) ger en del stöd till Morschheuser et al. (2018) uttalande 

om hur viktigt det är att gamification designas som en helhet, då Kyewski och Krämers 

experiment med spelelement utan en helhet inte visade några signifikanta skillnader från 

att inte använda gamification alls. Hitchens och Tulloch (2018) visade att det är viktigt att 

noggrant välja spelelement, och Moore-Russo et al. (2018) visade att det är viktigt att känna 

till sina framtida användare (i detta fall elever). Jag tror att de två sakerna är oerhört viktiga 

för att kunna bygga sin gamification-upplevelse som en helhet; om man inte känner till 

något om de människor som ska ta del av upplevelsen blir det svårt att anpassa designen 

för att passa dem – när man analyserat och känner till de som ska använda upplevelsen 

borde det bli lättare att välja ut passande spelelement. I relation till min forskningsfråga 

anser jag att det är en utmaning att man inte känner till sina framtida användare; man bör 

analysera sina framtida användare och utifrån det noggrant välja ut passande spelelement 

– dessutom ska gamification-upplevelsen vara en helhet, inte bara ett eller några 

spelelement som lagts till i hopp om att få bättre resultat. 

Hur görs då detta? Self-determination theory (SDT) är såväl intressant som relevant för 

design av gamification-upplevelser, och nämns explicit och implicit i många av artiklarna 

(Bharathi et al, 2016; Bovermann et al, 2018; Hitchens & Tulloch, 2018; Olsson et al, 2015; 

Rutledge et al, 2018, med flera). Morschheuser et al. (2018) och Rutledge et al. (2018) var 

båda överens om att en gamification-upplevelse måste uppfylla grundbehoven i SDT för att 

gamification-upplevelsen ska kunna lyckas, och Hitchens och Tulloch (2018) hävdar till 

och med att spelelement bör väljas utifrån hur de uppfyller något av behoven. Ändå verkar 
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det inte vara vanligt att man tar hänsyn till SDT när man designar en gamification-

upplevelse (åtminstone inte bland de artiklar som ingår i studien) – det skulle kunna bero 

på att många kanske inte jobbar i tvärvetenskapliga grupper (vilket Morschheuser et al. 

föreslog (2018) att man bör göra) där det finns någon med mycket kunskap om 

motivationspsykologi. Jag bedömer att denna teori är viktig att ha i åtanke när man 

designar gamification, eftersom målet med gamification i utbildning oftast är att motivera 

eleverna eller att förändra/uppmuntra ett visst beteende, som långsiktigt leder till bättre 

resultat i skolan – hur ska vi kunna skapa motivation om vi inte förstår hur motivation 

fungerar? Jag anser att SDT delvis är en lösning på hur man bör designa gamification – 

genom att ta hänsyn till SDT och huruvida man uppfyller de tre behoven av samhörighet, 

kompetens och autonomi. Det är troligen också bra praxis att fundera på om de spelelement 

man valt till sin gamification-upplevelse på något sätt bidrar till de tre behoven. Dessutom 

anser jag att brist på uppfyllande av behoven i SDT är en av de vanligaste fallgroparna, och 

därmed är en utmaning vid tillämpning av gamification i utbildning. 

Gamification verkar inte vara motiverande för vissa människor; många av artiklarna har 

visat att en mindre men signifikant del av eleverna inte alls blir motiverade av gamification. 

Däremot verkar kön inte göra någon väsentlig skillnad. Inte heller spelvana (gamer eller 

icke-gamer) verkar vara en nyckelfaktor gällande om man som elev får ut något positivt av 

gamification eller inte. Alabassi (2018) undersökte gamification från lärarnas perspektiv, 

till skillnad från de flesta andra artiklarna – och det verkar som att resultatet stämmer 

överens med att gamification inte är för alla – gamification verkar fungera för många, men 

en liten (men signifikant) del tycker inte om det. Lärarna i Alabassis studie (2018) som 

ansåg att gamification medför negativa konsekvenser trodde att eleverna skulle tappa 

motivation, bli ångestfyllda och bli sämre på att skapa relationer med varandra – men jag 

bedömer att det är ett problem som skulle gå att undvika genom att, som tidigare nämnt, 

göra en undersökning om eleverna som ska ta del av gamification-upplevelsen för att kunna 

välja lämpliga spelelement och koppla dem till behoven i SDT. Till exempel kan vi ta 

behovet av samhörighet, i vilket relationen eleverna emellan är en viktig del – om vi, vid 

design av gamification-upplevelsen, ser till att vi har tagit behovet av samhörighet i åtanke 

och lagt in något eller några spelelement som tillsammans uppfyller det behovet kanske 

just det problemet är löst.  

Jag anser att en utmaning med gamification är att det inte fungerar för en mindre, men 

signifikant del av befolkningen – exempelvis finns det människor som inte alls gillar att 

tävla (och därmed inte blir motiverade av det) medan andra gillar det (och blir motiverade). 

Därför tror jag att det är oerhört viktigt att, som Moore-Russo et al. (2018) sa, analysera 

sina framtida användare för att säkerställa att gamification-upplevelsen skulle fungera för 

dem, men jag tror även det kan vara bra att använda resultatet av analysen för att välja 

vilka spelelement som ska ingå i upplevelsen. Om man dessutom tittar på detta från 

perspektivet av Robson et al. (2015) ramverk, MDE, anser jag att det är relevant att man 

som gamification-designer inte glömmer bort att även leverera något för åskådare och 

observatörer av gamification-upplevelsen. 

I litteraturen har det nämnts att gamification är tidskrävande och ibland dyrt, men att 

många av pengakostnaderna är engångsutgifter. Det har även föreslagits att man ska 

anpassa sin gamification-upplevelse efter de elever som ska ta del av den, vilket jag antar 

är något som kan ta väldigt mycket tid att göra rätt – dessutom kanske inte den anpassning 



 

23 

 

man gör för ett kurstillfälle fungerar till nästa, eftersom nya elever tillkommer. En bra 

lösning kanske är att se till att det finns något för alla, och att inte tvinga eleverna att delta 

i alla delar av gamification-upplevelsen; exempelvis kanske det är mindre optimalt att 

tvinga en elev som inte har något tävlingsintresse att vara med i en tävling. O’Donovan et 

al. (2013) skrev att de ansåg att vinsterna av gamification var värt kostnaderna, och jag 

håller med; även om man bara ökar studieresultaten med några procentenheter blir det 

väldigt snabbt väldigt många elever som påverkas positivt. Enligt många av studierna så 

handlar det om en majoritet som verkar påverkas positivt av gamification, vilket bidrar till 

min åsikt om att gamification är värt kostnaderna. Jag tror att en vanlig fallgrop vid design 

av gamification är att man inte respekterar vilken kostnad, i tid och pengar, det kommer 

att medföra. Det anser jag är en utmaning. 

Chang och Weis upptäckt av ”Where’s Wally” (Chang & Wei, 2016) är intressant; 

Where’s Wally nämns enligt författarna inte i annan litteratur om gamification (oklart hur 

det ser ut i skrivande stund, men ingen av de andra artiklarna jag läst har nämnt det) – det 

anser jag visar på att vi kanske inte känner till alla spelelement som går att använda i 

gamification. I de artiklar jag läst är det vanligt att man använder spelelement som typiskt 

ingår i gamification, exempelvis badges, poäng, leaderboards och virtuella varor, men det 

är möjligt att det finns spelelement som lämpar sig väldigt bra för gamification som många 

inte övervägt eller tänkt på (ännu). Robson et al. (2015) nämner hur viktig spelardynamiker 

är för en gamification-upplevelse; jag anser att nya spelelement kan leda till nya 

spelardynamiker – vem vet vilka sådana som kan dyka upp om vi lägger in nya, tidigare 

oanvända spelelement i en gamification-upplevelse? 

Morschheuser et al. (2018) designfaser och designprinciper tycks för mig som ett rimligt 

sätt att designa gamification på, även om jag inte tror att det är det enda rätta sättet att 

göra det på. Designfaserna känns ganska lika de faser som ingår i ett traditionellt projekt 

(Monica Lööws projektplan (2009) innehåller projektinitiering (med idé och förstudie), 

projektplanering, genomförande, avslut samt uppföljning), men designprinciperna lyfter 

fram några intressanta poänger, bland annat att fokuset bör ligga på användarnas (i detta 

fall eleverna) behov snarare än organisationen eller företagets. Jag tycker också att det låter 

vettigt att man bör säkra sin gamification-upplevelse för att undvika fusk i systemet, då det 

kan sänka motivationen för andra elever – varför skulle man som elev engagera sig och 

göra något om det går att fuska sig till samma resultat eller belöning? Det nämns också att 

man bör inkludera alla intressenter och se till att de har samma bild av gamification. Det 

tror jag är väldigt viktigt, särskilt då gamification ändå är ett relativt nytt ämne och det kan 

finnas olika definitioner och uppfattningar om vad gamification är och inte är. Om inte alla 

intressenter är överens blir det nog lätt så att en part anser gamification-upplevelsen som 

lyckad och färdig, och en annan anser att den inte är vad de blev lovade. En viktig sak dessa 

designprinciper tar upp är att man bör fundera på om gamification är rätt lösning för det 

problem man vill lösa (Morschheuser et al, 2018) – detta går ihop med Rutledge et al. 

(2018) som skrev att gamification inte kan ersätta bra kursdesign, bara förbättra en kurs 

som redan har bra design, och även med Robson et al. (2015) MDE-ramverk, vars riktlinjer 

sa att man inte ska spelifiera något bara för sakens skull. 
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6. Sammanfattning 

Jag har undersökt hur man gör gamification i utbildning på bästa sätt genom att studera 

det material som finns publicerat om ämnet. Gamification är ett relativt nytt ämne, och det 

är svårt att ge några konkreta riktlinjer som alltid kommer att fungera. Min forskningsfråga 

var: 

• Vilka utmaningar finns vid tillämpning av gamification i en utbildningskontext och 

hur löser man dessa? 

Ett svar som kom fram i studien var att gamification och olika spelelement inte fungerar (i 

form av att gamification-upplevelsen levererar önskat resultat) för alla, även om det 

fungerar för många. De undersökta studierna har visat fall där spelelement X fungerat men 

även fall där spelelement X inte fungerat - exempelvis fick Bovermann et al. (2018) och 

Krause et al. (2015) positiva resultat från gamification med badges, medan Kyewski och 

Krämer (2018) inte kunde visa några positiva resultat. Angående hur gamificationfungerar 

för olika typer av människor verkade gamers (vana spelare) bli lite mer motiverade att göra 

bra ifrån sig av gamification-formatet, men utöver det märktes ingen större skillnad mellan 

gamers och icke-gamers (Davis et al, 2018). Bovermann et al. (2018) kunde dessutom visa 

att en grupp med 75% icke-gamers fann gamification tillfredsställande. Dessutom verkar 

inte kön spela någon roll; oavsett kön verkar elever ta till sig av gamification lika bra (Davis 

et al, 2018). Kulturella skillnader kan påverka hur elever påverkas och motiveras av olika 

spelelement (Klock et al, 2015; Setiana & Hansun, 2017). Det är viktigt att känna till sina 

framtida användare för att kunna anpassa gamification-upplevelsen efter dem (Moore-

Russo et al, 2018). 

Self-determination-theory (SDT) kan vara en nyckel i att hjälpa gamification-designers; 

spelelement bör väljas utifrån hur de uppfyller någon av de tre grundläggande psykologiska 

behoven av samhörighet, kompetens och autonomi som SDT tar upp (Rutledge et al, 2018), 

därför att man genom att uppfylla dessa tre behov kan skapa inre motivation hos eleven 

(Hitchens & Tulloch, 2018; Morschheuser et al, 2018; Rutledge et al, 2018). Misslyckande 

att uppfylla de tre behoven i SDT kan leda till överjusteringseffekten och negativa effekter 

av tävlande; överjusteringseffekten handlar om att man sänker motivationen för elever 

som redan har stark inre motivation genom att lägga till spelelement vars syfte är att öka 

yttre motivation, och negativa effekter av tävlande är exempelvis att stressen av 

tävlingsmoment eller dåliga prestationer bidrar negativt till behoven av kompetens, 

autonomi, men även i vissa fall samhörigheten (Rutledge et al, 2018). 

Överjusteringseffekten kommer ofta från att en kurs redan från början är dåligt designad 

och därför har ett lågt engagemang hos eleverna redan innan gamification införs – en 

lösning på det är att utgå från en kurs som är bra designad redan från början (Rutledge et 

al, 2018). Gamification kan inte ersätta bra kursdesign – gamification kan däremot 

förbättra en kurs som redan är bra (Rutledge et al, 2018). Negativa effekter av tävlande 

kommer från att alla elever inte gillar att tävla (Rutledge et al, 2018). En lösning på de 

negativa effekterna av tävlande är att göra tävlingarna lagbaserade, och eventuellt 

anonymisera information om elevernas prestationer, men det nämns också att för mycket 

tävlande kan sänka samhörigheten och känslan av kompetens (Rutledge et al, 2018). 

Det kan finnas spelelement som inte övervägs att användas i gamification, exempelvis 

nämner Chang och Wei (2016) ”Where’s Wally”-mekaniken som engagerar elevernas 

visuella förståelse, problemlösning, meningsskapande och estetiska nöje, och dessutom 
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skulle fungera bra eftersom en stor del av sensorisk inlärning är visuell. Det är möjligt att 

det finns fler spelelement som många gamification-designers överväger, som skulle kunna 

förbättra gamification-upplevelsen. 

Morschheuser et al. (2018) presenterar 13 designprinciper som kan användas när man 

skapar en gamification-upplevelse. Dessa tar upp några intressanta poänger, bland annat 

att designen bör fokusera på elevernas behov, snarare än företagets mål, att man ska 

inkludera alla intressenter och se till att alla delar av projektet har samma bild av vad 

gamification är och att eleverna inte ska kunna fuska sig till resultat eller belöningar i 

gamification-upplevelsen. Man bör även fundera på om gamification är rätt lösning för det 

problem man vill lösa (Morschheuser et al, 2018). Dominguez et al. (2013) nämner också 

att det är viktigt att tekniken fungerar bra och är användarvänlig, annars kan motivationen 

att använda den sjunka – det är alltså viktigt att testa sin tekniska lösning för att säkerställa 

att den fungerar. 

Slutligen vill jag lyfta något som Hitchens och Tulloch (2018) kom fram till: det är inte 

viktigt att gamification-upplevelsen känns som ett riktigt spel; det är viktigt att noggrant 

välja ut rätt spelelement. 

7. Framtida forskning 

Jag anser att vissa av upptäckterna i denna studie kräver mer forskning. Det vore intressant 

att se om de negativa effekterna av gamification kan förklaras med till exempel SDT, och 

om det går att eliminera några av dem genom att uppfylla de tre behoven i SDT. Det 

datamaterial som ingår i denna studie har visat att en signifikant andel av elever inte får ut 

något positivt av gamification. Det vore också intressant att forska i huruvida den andelen 

går att minska eller eliminera helt genom att göra anpassningar och bättre koppla 

gamification-upplevelsen mot behoven i SDT – är det helt enkelt så att gamification inte 

passar alla, eller går det att nå även dessa elever genom att designa gamification ännu 

bättre?   
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9. Bilagor 

Bilaga 1. 

Detta är utdrag från min analys, och utgör exempel som motsvarar 2 av min totalt 36 sidor 

långa analys. 

Citat Kod Kategori Tema 

”The incorporation of game elements 

in learning has the benefit of making 

students earn points upon the 

completion of a task. This form of 

appreciation and reward is a 

motivator for students to perform 

beyond the expectation of the 

teachers and the course 

requirements.” (Alabassi, 2018, s.6) 

Belöningar 

motiverar elever 

att prestera 

bättre 

Utvärdering 

av 

gamification 

Positiva effekter av 

gamification 

”Specifically, the positivity showed 

teachers found online courses that 

provided challenging tasks with the 

incorporation of game elements 

make students' have a feeling of 

competence, accomplishment, and 

joy.” (Alabassi, 2018, s.7) 

Utmaningar 

tillsammans med 

spelelement ger 

positiva känslor 

“The study found that a quarter of 

the 

included teachers agreed that there 

are negative effects of game 

elements in learning management 

systems. These participants believed 

that students develop negative 

feelings, build poor relationships 

with other students, become 

demotivated, and anxious because of 

incorporating game elements in 

online learning.” (Alabassi, 2018, 

s.7) 

Spelelement kan 

leda till sämre 

motivation och 

ångest 

Negativa effekter av 

gamification 

“The negativity of incorporating 

game elements in online learning is 

brought about by the competitive 

nature of the platform.” (Alabassi, 

2018, s.7) 

Negativa effecter 

av gamification 

kommer från att 

plattformen är 

tävlingsinriktad 

“Students with the most interactions 

with the interventions were mostly 

high-performing already before the 

interventions.” (Auvinen et al, 2015, 

s.8) 

Redan starka 

elever använder 

spelelementen 

mest 

Utvärdering 

av 

spelelement 

Vem fungerar 

gamification för? 
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”Collaboration emerged as the most 

engaging activity, with 61% of 

respondents (70/115) reporting that 

they liked or loved it.” (Davis et al, 

2018, s.7) 

Samarbete mest 

engagerande 

aktivitet 

Utvärdering 

av 

gamification 

Design av 

gamification-

upplevelse 

“One of the important factors to 

encourage student-centered 

learning is by giving constructive 

feedback to the students […]. 

However, there is a challenge for the 

facilitators to give personalized 

feedback to all students regarding 

the available times they have.” 

(Utomo & Santoso, 2015, s.1) 

Konstruktiv och 

personlig 

återkoppling är 

viktigt, men svårt 

på grund av 

tidsbrist. 

Motivation 

”We propose that some of the failures 

in gamification can be explained in 

line with self-determination theory, 

and elaborate below on two 

explanations: the overjustification 

effect and negative effects of 

competition.” (Rutledge et al, 2018, 

s.5) 

Många 

misslyckade 

gamification-

upplevelser kan 

bero på att man 

inte uppfyllt 

grundbehoven i 

SDT. 

Undersökning 

om 

gamification 

Fallgropar 

“The fact cannot be ignored that 

gamification design is a delicate 

process and the use of ad hoc 

approaches seems to be unbeneficial, 

as shown by the results available in 

the literature. Considering this 

background, it is remarkable that 

the vast majority of the reviewed 

publications about gameful 

experiences in higher education do 

not follow a formal processes 

design.” (Mora et al, 2017, s.25) 

Gamification 

görs ofta utan 

formella 

designprocesser. 

 


