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Abstract 

Society today is characterized by the transforming effect IT has had, the majority of the 

activities we perform on a daily basis involves one way or another digital technology. One 

area which has not yet seen the positive effects of IT is education. Despite the progress of 

technology, the school education has barely changed since it first saw the light of day. Our 

goal with this study is to investigate the possibility of implementing Gamification elements 

in educational environments and examine whether it could increase our young students 

learning motivation. We believe that this kind of implementation will have a positive effect 

for these young people since they have been interacting with games since they were small 

and are familiar with the driving force of a reward system. 

With this study we want to examine the opportunities and challenges that Gamification 

implementation brings out in a learning environment and therefore encourage and 

motivate our young ones to study even harder. 
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1 Inledning 

Samhället präglas idag av den transformerande effekt IT har haft, majoriteten av de 

aktiviteter vi utför på en dag involverar på ett eller annat sätt digital teknik. Ett område som 

dock ännu inte sett de markanta positiva effekter av IT som det talats om är utbildning. Trots 

teknologins framfart i alla dess avseende har utbildningsformen knappt förändrats sen det 

först såg dagens ljus. 

    Gamification är ett koncept som en brittisk programmerare vid namn Nick Pelling 

myntade redan 2004 och som blev uppmärksammat på en bred front 2010 (Hägglund, 2012). 

Den grundläggande tanken bakom Gamification är att göra tekniken mer samspelt genom att 

uppmuntra användare att engagera sig i önskade beteenden. Gamification utnyttjar helt 

enkelt människans psykologiska anlag för att få dem att engagera sig. Gamification vill 

uppmunta människor att utföra de sysslor de vanligtvis anser vara tråkiga. Genom att 

använda sig av speldesignsteknik och spelmekanik underhåller, uppmuntrar och engageras 

publiken i icke- spelssammanhang (Gamification Wiiki, 2013). 

     Vi vill med denna uppsats undersöka möjligheten att implementera Gamificationelement i 

studiemiljö och undersöka om det kan öka gymnasieungdomars studiemotivation. Vi anser 

att den här målgruppen är mottaglig för ett införande av den här sortens teknik, eftersom de 

är uppväxta med digitalamedia. Vi anser att många av dem har spelat digitala spel av olika 

slag redan när de var små och att de är insatta i drivkraften av ett belöningssystem. 

     Det finns olika sätt att använda Gamification i sin verksamhet; några av dem är poäng, 

belöning och rankning. Det är även dessa tre spelelement som vi har valt att lägga fokus på i 

vår uppsats. De här elementen kan appliceras i många olika sammanhang för att motivera 

användare att delta i aktiveter som får dem att vilja samla poäng. Det kanske bästa exemplet 

för Gamification som alla känner till är poängsamlandet med sitt ICA-kort. Vi som handlar 

där får poäng för varje gång vi drar vårt ICA-kort genom kortläsaren. Det här triggar igång ett 

beteende hos människan som kan liknas vid det beteende som finns vid reella tävlingar. 

     Vi vill med vår uppsats undersöka möjligheterna och utmaningarna med att implementera 

Gamificationelement i en studiemiljö för att främja ungdomarnas studiemotivation. 

1.1 Syfte 

Vi vill genom denna studie undersöka attityder av Gamification i en lärplattformsmiljö. Det vi 

vill studera är effekten av spelstrategier på studiemotivationen i en gymnasieskolemiljö. Samt 

studera de utmaningar och möjligheter som lärare, elever och lärplattformsutvecklaren 

upplever med ett införande av Gamificationelement. Spelmoment och tävlingar motiverar 

många människor att prestera bättre i olika sammanhang. Spelindustrin är enorm och har 

sedan länge varit ett självklart inslag i var mans hem. Spelmekaniker såsom Ranking, 

Achievements, Poäng och Levels är självklara inslag i spel. I enlighet med vår egen erfarenhet 

av spel upplever vi att dessa spelmekaniker är motivationsfaktorer. Vi vill därför undersöka 

om det är möjligt att implementera spelmekaniker i lärplattformsmiljöer för att stimulera, 

engagera och motivera gymnasieelever. 

1.2 Frågeställningar 

Vad finns det  för positiva samt negativa faktorer med  att använda Gamificationstrategier i 

elevers studiemiljö? 
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• Vilka attityder finns hos lärare, elever och lärplattformsutvecklare rörandes av 

införandet av Gamification för att öka studiemotivationen 

• Hur kan spelelement påverka undervisningsmiljön i lärplattformen? 

1.3 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att studera attityder hos både lärare och elever kring utmaningarna 

och införandet av Gamification i lärplattformsmiljöer. Vi har valt att inrikta vår studie mot 

att undersöka om lärare och elevers attityd är likvärdiga i denna fråga. Vi har även valt att 

undersöka om lärplattformsutvecklaren har några ytterligar tankar kring detta fenomen. 

     När det gäller elever har vi valt att bara studera attityder till fenomenet, utan att ta hänsyn 

till andra påverkande element som hem- och familjeförhållanden samt kön och klass. 

     Vi använder oss av semistrukturerade intervjuer där vi utgår från att lärarnas befintliga 

skol lärplattformar inte fungerar optimalt. Vi avgränsar oss till att enbart studera 

intervjuunderlaget för att undersöka de attityder som finns kring motivation, Gamification 

och även informanternas attityder till sina befintliga lärplattformar. 

     I våra frågeställningar till lärarna, eleverna samt lärplattformsutvecklare har vi valt att 

avgränsa oss till att studera hur de anser att Gamificationelement kan motivera till ökat 

studieresultat samt studiemotivation. Gamification har många spelelement och vi har därför 

även här valt att avgränsa oss till några få spelelement som vi anser ge effekt för elevernas 

studiemotivation. 

2. Bakgrund/Relaterad Forskning 

I denna uppsats har vi för avsikt att ta reda på hur Gamification kan påverka 

gymnasieelevernas motivation i sina studier. För att göra detta behandlar vi tidigare 

forskning inom området. 

     Unga idag använder digitala medier som underhållning. Datorspel och tv-spel är en enorm 

industri. EA Games som är en av världens största spelföretag inbringade år 2012 4,1 

miljarder dollar (EA Games, 2013). 

2.1 Mediesamhälle och Net-Generation 

Samhället vi idag lever i kallas ibland för mediesamhälle (Falkner, 2007). Begreppet 

mediesamhälle innebär ett samhälle där medierna utgör en viktig källa för information, att vi 

ständigt lever med medierna i vår närhet, vilka vi influeras och påverkas av. Tapscott (1998) 

kallar de som är födda från slutet av 1970-talet till slutet av 1990-talet för Net-Generation. 

Han väljer att kalla den här generationen för det här för att de lever mitt i tekniken, har växt 

upp med den och finner den som en självklarhet i sin vardag. 

     Anmärkningsvärt med Net-Generation är hur de förhåller sig till teknik. Tapscott (2008) 

berättar att en typisk vuxen i medelåldern växte upp med att se på tv mer än 22 timmar i 

veckan. De såg förstrött på tv, de satte igång den och hade det enbart på i bakgrunden medan 

de gjorde annat som exempelvis hitta information, spela spel och chatta med vänner. Folk i 

Net- Generation utgör en utmaning för samtliga institutioner. Net-Generation är mycket mer 

krävande än sina föräldrar, är vana vid snabb och personlig service. Som medborgare vill de 

vara delaktiga i den demokratiska processen. 

     Dessa faktorer som Tapscott (2008) pratar om tar vi i beaktande under studiens gång. 

Dagens ungdomar är kräsna och gör nödvändigtvis inte saker som de inte vill göra såvida de 

absolut inte måste. Utbildningsformen måste göra en förändring för att tillfredsställa den 
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unga generationen. De som är unga idag har inte samma vanor som de som var unga för bara 

20 år sedan. Världen har förändrats avsevärt mycket på den tiden. Tekniken utvecklas i 

rasande fart. 

Och med den utvecklingen måste även lärandesättet förändras. Ungdomarna idag är 

medvetna om att de inte behöver sitta i skolbänken för att lära sig nya saker. 

     Tapscott (2008) pratar om hur den här generationen helst blandar nytta med nöje och ser 

inte poängen med att inte kunna roa sig medan de arbetar och vi är av den åsikten att han har 

rätt i det han säger. Dagens ungdomar är medvetna om de kan ha roligt medan de utför de 

nödvändiga sysslorna. Han påtalar även om hur det ändrar arbetets utformning. Arbetsgivare 

idag får andra krav på sig, den måste plötsligt tänka på att göra arbetsplatsen samt 

arbetsuppgifterna attraktiva för sin anställda, och attraktivt för Net-Generation, detta 

innebär att göra arbetsuppgifterna roliga att utföra (Tapscott, 2008). 

Kellner kännetecknar mediesamhället såhär: 

”Mediekultur hjälper till att skapa den rådande bilden av världen och det mest 

betydande värderingarna; det definierar vad som anses vara bra och dåligt, positivt 

eller negativt, gott och ont. Mediernas berättelser och bilder ger symboler, myter, och 

andra resurser som hjälper till att skapa en gemensam kultur för majoriteten av 

individer av många delar av världen idag.” 

Media Culture, D Kellner (1995) 

Att leva i ett mediesamhälle handlar inte enbart om att påverkas av vilka kläder vi bär eller 

vilken sorts frukostflingor vi ska handla. Mediesamhället har medfört att vår världssyn har 

förändrats, vi vet idag lika mycket om vad som händer på andra sidan jorden som de som 

faktiskt befinner sig på den sidan. Tack vare medierna levereras nyheter, fakta, trender och 

annat i rasande fart. Datorn tillsammans med internet har kommit till att bli en vardaglig 

knytpunkt i uppväxt och liv, där medierna i allt större utsträckning formar vardagen och 

utgör en del av den sociala interaktionens individer emellan. 

     Mediesamhället som vi lever i idag har medfört att vi kräver information på annat sätt än 

tidigare, vi vill ha informationen snabbtillgänglig, nåbar från alla kanaler och direkt. Den 

snabba framfarten av teknologin tillsammans med den här generationens 

tillfredsställelsebehov samt rätt kräsna och krävande attityd måste resultera i ett reformtänk 

(Tapscott, ibid). Dagens ungdomar får inte längre i sig kunskap enbart mellan skolans fyra 

väggar och i skolböckerna. De sociala medierna har förändrat vårt kunskapsflöde, vi blir 

numera överösta med information från alla håll och kanter. Nyheter kommer ut på internet 

blixtsnabbt, det finns Google, Facebook, Twitter, Youtube, bloggar samt andra olika forum 

där de får lov att uttrycka sina åsikter, diskutera, lära ut det de kan och även lära sig själv nya 

saker. Unga idag lär sig, spelar och leker, kommunicerar, arbetar och skapar Communitys på 

ett fullständigt annorlunda sätt än sina föräldrar. ”They are a force for social transformation”, 

berättar Tapscott (ibid). Den här generationen tvingar alltså samhället till en social 

förändring. 

     Den här sociala förändringen gäller framförallt inom skolväsendet. Eftersom dagens elever 

inte längre behöver skolböcker för att få fram nödvändig information måste skolan göra en 

reformation och följa med i utvecklingen för att fortsätta positionera sig som den främsta 

källan för kunskap. Människorna som tillhör the Net-Generation växte upp i en digital värld 

och lever i 2000-talet, men ändå är skolsystemet förlegat och följer samma riktlinjer som det 

gjorde för 100 år sedan. Dagens skolsystem går ut på att läraren förser eleven med 

information, eleven i sin tur förväntas absorbera den nya kunskapen utan vidare 

betänkligheter. Den här one-size- fits-all-metoden fungerade säkert under den industriella 
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revolutionen, men är ingen metod som idag passar våra kräsna och krävande ungdomar som 

vet vad de vill ha och hur de vill ha det (Tapscott, ibid). 

Tapscott (ibid) berättar om sina olika teorier om varför det sker många skolavhopp 

nuförtiden, både på gymnasienivån och också universitetsnivån. Han menar att den breda 

statistiken över skoltrötta ungdomar kan tänkas bottna i den gamla lärometoden och borde 

ersätta den med en ny. 

     Tapscott (ibid) skriver att: 

• Istället för att fokusera på läraren borde utbildningssystemet fokusera på eleven. 

• Istället för traditionella lektioner borde lärarna interagera med sina elever och hjälpa 

dem att själva upptäcka svaren. 

• Istället för att leverera en one-size-fits-all-modell av utbildning borde skolorna 

skräddarsy utbildningen för att passa varje barns individuella sätt att lära sig. 

• Istället för att isolera eleverna borde skolorna uppmuntra dem att samarbeta. 

     Framfarten av tekniken och de sociala medierna har redan fångats upp av skolor, 

institutioner och lärare för att ändra på sina traditionella utlärningssätt. Det finns på många 

sätt redan implementerat in lärande över internet i studiesyften. Det finns video-, och 

podcastföreläsningar och även blogg-forum för diskussioner. Dessa sätt indikerar en strävan 

efter utveckling och förbättring av utbildningssystemet men framförallt att det finns en tydlig 

indikation på engagemang gentemot eleverna. 

2.2 E-learning 

E-learning rakt översatt från engelskan, elektroniskt lärande, är en metod att förstärka och 

göralärandet mer effektivt, med hjälp av dator och kommunikationsteknik. E-learning är en 

metod som oftast används vid distansutbildningar och nätbaserade utbildningar för att de är 

ett bra redskap att dela den information som användarna behöver. I slutet av 1990 talet slog 

denna metod igenom i Sverige och har vuxit och blivit en vanlig metod i 

utbildningssammanhang både i skola som inom företagsvärlden (Andersson, 2010). 

     E-learning använder sig många gånger av olika typer av lärplattformar, för att enkelt skapa 

struktur och samla den information som är aktuell för användarna. 

     Denna metod möjliggör för läraren att använda sig av flera olika redskap som bild, film, 

grafik, text och ljud. Användaren har möjlighet att studera informationen på plattformen och 

utöva de uppgifter som tillhör utbildningssammanhanget. Där de även lämnar in och 

redovisar de uppgifter som de avklarat oftast inom en viss tidsram för att få godkänt eller 

kunna fortsätta utbildningen. 

     Den här inlärningsmetoden har snabbt blivit en av det mest använda metoden i detta 

sammanhang, i samspel av teknologi och lärande, framförallt när det gäller nätbaserade 

utbildningar. Detta beskriver Olofsson, Lindberg och Stödberg (2010) i sin artikel om hur det 

går att applicera teknologi i lärande sammanhang och skapa meningsfulla processer för 

elever. Design och metod är viktiga faktorer för att stimulera lärande miljön (ibid) och öka 

användarens motivation. Användningen av lärplattformar ökar stadigt och utmaningen ligger 

mer i hur vi väljer att utforma dessa plattformar. De tidigare lärplattformsmiljöerna är mer 

en administrativ plattform. Idag försöker designers att hitta nya vägar att skapa intressanta 

och funktionella plattformar för att stimulera användandet och funktionaliteten (ibid). 

     Det traditionella sättet att lära har börjat anpassas mot hur vårt samhälle fungerar i dag. 

Det finns en stor potential i att använda tekniken på detta sätt för att uppgradera den 

befintliga utbildningsmodellen vidare. Annika Andersson (2010) beskriver komplexiteten på 

hur vi använder E-learning i lärande miljöer (ibid). Det är viktigt att hitta rätt redskap för att 

hitta en bra metod i vårt lärande. Alla människor har olika sätt att lära, därför är det viktigt 
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att hitta ett flexibelt redskap som kan passa för den stora gruppen av användare (Andersson, 

2010). E- learning anpassas efter hur lärare använder sig av de olika lärteorierna. Nedan har 

vi använt en tabell för att enkelt visa hur lärandet påverkas i de olika lärmetoderna. 

  

 Behaviorism Kognitivist Konstructivism 
Vad är lärande? Lärande äger rum 

när eleven får 
respons  till ett 
specifikt st imuli  
och får en belöning 
eller bestraffning 
beroende på om önskat
  beteende 
uppnås eller inte. 

Man bryr sig inte 
om elevens mentala 
process vid inlärning. 

Lärande inträffar 
när det sker en 
förändring i den 
kunskap som är 
lagrad i minnet. 

Lärande inträffar 
när information förs 
över från korttids- till 
långtidsminnet. 

Lärande inträffar 
när eleven skapar ny 
kunskap genom att 
använda tidigare 
erhållen kunskap och 
erfarenheter och 
genom att knyta ny 
information till 
befintlig kunskap. 
Detta sker genom att 
eleven löser problem 
och i interaktion med 
andra människor. 

Vilken roll har 
läraren/ E- 
learning-   kursen/ 
…. ? 

Lärarens jobb är 
att arrangera 
presentation, frågor 
och återkoppling och 
presentera detta för 
eleven. Läraren talar 
om målen, guidar 
eleven genom 
materialet och ger 
återkoppling 
beroende på om 
eleven uppnår önskat 
resultat eller inte. 

Lärarens roll är 
att stötta eleven i 
processen att föra 
informationen från 
korttids till långtids- 
minnet. Detta görs 
genom att hjälpa 
eleven att  selektera 
ut det som är viktigt, 
organisera den nya 
kunskapen,  länka 
den nya kunskapen 
till befintlig kunskap 
etc. 

Lärarens roll är 
att skapa situationer 
där eleven får lösa 
problem och 
samverka med andra. 
Målet är att stödja 
eleven i 
konstruktionen av ny 
kunskap och inte 
själva  överföringen 
av ny kunskap till 
eleven. 

Vilken roll har 
eleven? 

Eleven är passiv. 
Får informationen 
presenterad för sig, 
svarar på frågor och 
får återkoppling 
beroende på resultat. 

Eleven deltar 
genom att selektera 
information, 
processa och lagra 
informationen i 
minnet. 

Eleven är aktiv 
genom att skapa ny 
kunskap från tidigare 
erfarenheter och 
genom att koppla ny 
information med 
befintlig kunskap. 

Bild 1: Tabellen ovan presenterar skillnaderna mellan teoriern. 

Ur perspektiven som finns i tabellen, underlättar tolkningen av hur E-learning kan användas 

av lärare när de undervisar i lärplattformsmiljön. Här kan vi se de stora skillnaderna som 

finns gällande tankesättet när det gäller användandet av e-learning i de olika metoderna. Den 

trend som vårt samhälle går i mot enligt Chen och Bryer (2012), är att det kopplar in mer 

socialt verktyg i våra lärplattformar, för att öka motivationen och inlärningen. Det som är 

viktigt är att lärplattformen anpassas efter val av E-learningmetod och efter behovet som 

finns. Chen och Bryer (ibid)) tar upp att inlärning inte bara handlar om individanpassning 

utan även bygger på socialanpassning. Vilket betyder att lärplattformar bör designas på ett 

sätt där den sociala delen av kommunikation är implementerat. Utifrån denna kunskap bör 

även en lämplig E- learingmetod väljas för att kunna stödja denna teori. Även Tapscott 

(2008) tar upp vikten av att anpassa våra lärmiljöer efter den nya generationens behov av 
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social interaktion. Här finns möjligheten att anpassa E-learning på ett sätt som ökar 

motivationen och möjligheten att öka lärandet hos elever. För att E-learning ska fungera 

behöver eleverna känna motivation och engagemang, eftersom metoden bygger på 

självständighet. Eleven behöver ta eget ansvar och känna att det är motiverande att lära sig 

det som finns i lärplattformsmiljön. Behaviorismen har varit en av grundstenarna i den 

traditionella skolan. Idag börjar det förändras och sättet att undervisa håller på att utvecklas 

mot ett mer flexibelt sätt att lära, där det bygger mer och mer på att låta eleven utveckla den 

kunskap som eleven redan har. Istället för att använda den traditionella biten av piska och 

morot som kan ge motsatt effekt (Pink, 2010). 

2.2.1 Flipped Classroom 

Flipped Classroom är en inlärningsmetod som vänder upp-och-ner på den traditionella 

skolan som vi annars är vana vid. Föreläsningarna ses via exempelvis lärplattfromen, hemma 

och man gör läxorna på skolan. Den här metoden konstruerades av Jonathan Bergmann och 

Aron Sams år 2007 av den enkla anledningen att de ville att elever som missade sina 

föreläsningar inte skulle halka efter (The Daily Riff, 2013). Det startade med att de spelade in 

videoföreläsningar till sina elever som inte kunde delta på den verkliga föreläsningen. Detta 

visade sig inte bara uppskattas av dessa elever men även av elever som ville gå tillbaka till de 

läst och lärt sig tidigare inför stundande prov. Flipped Classroom använder sig av digitala 

verktyg för att effektivisera föreläsningar. Istället för att ge elever traditionella hemläxor, får 

de som sagt föreläsningar i videoform att titta på och reflektera över hemma. Väl på skolan 

ägnas tiden åt diskussioner, grupparbeten och andra personliga interaktioner. 

     Bergmann skriver i sin blogg (2011, 5 maj) skriver att det är den största fördelen med att 

vända på den traditionella inlärningen; interaktionen mellan eleven och läraren ökar. 

Bergmann (2011) menar vidare att lärarens roll har förändrats och att den istället har blivit 

mer av en handledare istället för en informatör som enbart ses som en som sprider vidare 

information och kunskap. Elever får återkopplingar snabbare då lärarna har mer tid att 

hjälpa eleverna. 

     Undersökningar som gjorts om Flipped Classroom har visat att den här inlärningsmetoden 

uppmuntrar och motiverar eleverna. Statistik i USA som gjorts av Knewton API (Knewton, 

2011) har visat att elevavhoppen är färre i High School sedan skolor har infört Flipped 

Classroom- metoden och att betyg har höjts. 

2.3 Lärplattform 

Lärplattform (learning management system), utbildningsplattform/VLE (Virtual learning 

Environment) är en webbaserad utbildningsmiljö ursprungligen avsedd för webbaserade 

distansutbildningar på nätet. 

     Lärplattformar av olika slag används i allt högre grad som komplement för den mer 

traditionella undervisningen. Lärplattformar kan beskrivas som ett virtuellt klassrum, där 

kursdeltagare och lärare kan kommunicera varandra och får tillgång till den information som 

hör till den specifika kursen. Lärplattformen skapar möjlighet att hantera olika moment som 

exempelvis: kursuppföljning och kursadministration, resultatlistor, automaträttade prov och 

inlämningsuppgifter. I många fall använder grundskolan idag lärplattformar för att bland 

annat hantera individuella utbildningsplaner, rapportering av närvaro/frånvaro, skriftliga 

omdömen. 

     Andersson (2009) tar upp hur viktigt det är med social mjukvara i plattformen, författaren 

diskuterar vikten av att ha grupp interaktion för att öka motivationen för lärandet. 
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Lärplattform och e-learning är något som går hand i hand. Det är två begrepp som står 

varandra väldigt nära men 

     Ur Korschmanns (1996) perspektiv kan det här med lärplattform ses som en början till ett 

paradigmskifte. Det innebär att vi går in i ett nytt sätt att se på lärande och där samspel 

mellan människa och dator utforskas mot nya andvändning områden. 

“Taken together these perspectives—social constructivism, Soviet sociocultural 

theories, and situated cognition–provide the intellectual heritage from which CSCL 

has emerged as a new paradigm for research in instructional technology. Although 

they arise a within a different disciplines and utilize different metaphors of social 

process (Geertz, 1980), they all represent a gestalt-like shift in point of reference 

relative to the views taken by the paradigms described previously. This shift in point 

of reference, leading to a fore grounding of the social and cultural context as the 

object of study, produces an incommensurability in theory and practice relative to the 

paradigms that have come before. 

 Korschmann, (1996)  

Enligt Korschmann (1996) befinner vårt samhälle i ett paradigmskifte, där vårt sätt att se IT- 

användandet sker ur ett nytt perspektiv. Paradigmskifte är en beskrivning av tidigare 

tankemönster som kollektivt förändrat världsbilden över ett visst fenomen (1996). Dagens 

lärplattformar är fortfarfarande till största del ett komplement till den traditionella skolan. 

Idag är inte aktuellt att övergå helt till att enbart använda sig av lärplattformar i 

utbildningssyften (Andersson & Elloumi, 2008). 

     Säljö (2000) använder sig av begreppet mediering. Mediering beskriver samverkan mellan 

människor och de redskap vi använder för att förstå och agera på i omvärlden. En 

lärplattform kan ses som ett medierat redskap för att underlätta lärandet. Lärplattformar 

behöver anpassa mer efter hur dagens informationsflöden fungerar. Korschmann poängterar 

att forskning idag bör läggas på språket och det sociala sammanhanget när det gäller teknik 

och samarbetslärande. Att föra in det tankesättet i dagens lärplattformar för att öka elevers 

engagemang och motivation. I denna utveckling kan många olika sociala element vara viktiga 

att implementera (Chen & Bryer, 2012). Enligt Tapscott (2008) är det viktigt att fånga dagens 

generations attityd av nytta och nöje. Enligt den teorin finns det grund att även kunna 

använda spelelement i en lärplattformsmiljö för att öka studiemotivationen. Detta eftersom 

spel anses skapa en känsla av eufori och vara medryckande. Den stora utmaningen att 

implementera detta ligger i designen av plattformen (Ryan, Rigby & Przybylski, 2006). 

Författarna (alt. El, 2006) kommer även fram till att det var blandade effekter av att införa 

spelelement i lärmiljön. Utfallet av införande av spelelement i lärplattformsmiljön är 

beroende av hur väl designer, pedagoger och elever samspelar med varandra under 

designutvecklingens gång. Dagens generation anses mer kräsna (Tapscott, 2008) och dagens 

spel bör innehålla bra grafik och även bra innehåll, detta är något som de pedagogiska spelen 

inte nått upp till ännu. Det kan vara något att tänka på för dagens designers som ska utmana 

denna lärplattformsmiljö. 

2.4 Motivation 

Motivation är människans drivkraft, det som driver oss framåt i vårt liv. Förlorar vi vår 

drivkraft, förlorar vi mycket av vår livsglädje. Det finns tre olika typer av motivationsteorier. 

Den yttre motivationen, den inre motivationen och den obefintliga motivationen. Det är 

framför allt den inre motivationen som vi vill studera närmare, när det gäller gymnasieelever 

och deras motivation. Går det att öka den inre motivationen genom att göra lärplattformen 

mer intressant och motiverande att använda? Enligt Davidsson och Flato (2010) anser de att 
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det är viktigt att väcka intresset hos elever för att öka motivationen för att uppnå ett bättre 

studieresultat Intressen är en viktig byggsten vad det gäller den inre motivationen (ibid). 

Autonomi står för inflytande, självständighet och självbestämmanderätt. Det har visat sig att 

elever som får större inflytande över bland annat undervisningen får ökad motivation och 

studieresultatet förbättras (ibid). I begreppet autonomi är inflytande en av de viktigaste 

aspekterna. Det skapar en känsla av att vara delaktig att kunna påverka sin situation. 

     Genom att skapa en lärplattform där eleven känner sig delaktig och känner att de har 

inflytande över sina studier skulle öka deras motivation enligt Davidsson och Flato (2010). 

Davidsson och Flato har gjort ett försök att skapa en guide till lärare och berörd personal för 

att öka motivationen även för dem att hitta nya vägar i lärande världen. Det har även visat sig 

viktiga att lärare verklighetsförankrar den kunskap som lärs ut. Det ökar motivationen att 

vilja lära sig när det går att koppla det som lärs ut till det som kommer att ske utanför 

skolmiljön. Högskoleverket betonar denna aspekt av att kunna koppla undervisningen till 

verkligheten. Elever vill förstå världen vi lever i (2010). Många studier har visat att de t är 

viktigt att gruppen lär känna varandra, beskriver Liljeström (2010). I detta finns det 

möjlighet att se vikten av att hitta gruppmotivationen, för även den stärker den individuella 

motivationen. 

     Enligt Davidsson och Flato (2010) är det viktigt att skapa ett positivt klassrumsklimat. Ett 

positivt klimat är lika viktigt när det gäller att skapa en bra miljö i en lärplattform. Det kan 

vara det här som kan vara lite av en problematik när det är dags att hitta den optimala 

lösningen. Lärare behöver lägga mer tid och se lärplattformen som en möjlighet i stället för 

bara en administrativt redskap. 

     I dagens skola finns det redan ett belönings- och bestraffningssystem som de flesta känner 

till som betygssystemet. Belöning för de starka eleverna är bra betyg och bestraffning för dem 

som inte når till de betyg som de vill ha eller behöver. Betyg upplevs som kontrollerande, det 

kan leda till att elever tappar delar av sin motivation (Davidsson & Flato, 2010). Denna teori 

stärks även genom studier som Pink (2010) lägger fram. Pink (ibid) tar upp att “belöningar 

kan förvandla en intressant uppgift till en tung plåga”. Den förvandlar lek till arbete. 

     Metodvalet av E-learning i lärplattformsmiljön är viktig för att kunna skapa en bra miljö 

för elevers studiemotivation. Learntech tabell (bild finns under E-learningdelen) ger en bra 

översikt på metodernas olika styrkor och svagheter när det gäller lärande; vad som kan skapa 

motivation och höja kreativiteten. Även Ryan, Rigby och Przybylski (2006) beskriver elevers 

behov av självbestämmanderätt och att detta ökar elevers studiemotivation. Detta fenomen 

finns även i de spelen som finns på marknaden idag, där spelaren själv får välja vägen till 

slutfört uppdrag. Det visar, enligt Ryan (alt. El. 2006), att de som spelar dessa spel inte drivs 

av den stora belöningen utan känslan som ligger i tillfredställelse av att ha hittat en lösning. 

Det visar att designen av lärplattformen är viktig och att flera bitar bör övervägas när den 

designas för att stimulera lärande processen enligt Ryan (alt. El). 

2.5 Gamification 

Gamification beskrivs som en strategi där vanligtvis icke-spelorganisationer av olika slag 

applicerar element från data- och tv-spel för att uppmuntra användaren till att delta, 

engagera och skapa lojalitet (Mashable.com, 2013). 

     Syftet med Gamification är att göra tekniken mer engagerande genom att uppmuntra 

användaren att engagera sig i önskade beteenden genom att lösa problem och påvisa en 

självständig. Gamification utnyttjar människans psykologiska anlag i att engagera sig i spel 

och tävlingar av olika slag. Den här strategin vill uppmuntra användaren att utföra sysslor 

som de vanligtvis anser vara tråkiga. 
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2.5.1 Begreppsanvändning 

I vår uppsats kommer vi att använda oss av lite olika begrepp gällande Gamification. Vi vill 

kort beskriva hur vi kommer att använda oss av de olika begreppen. I vår studie kommer vi 

använda oss av begreppen Gamification, spelmekaniker eller spelelement. I uppsatsen tar vi 

även upp de olika Gamificationelementen vi behandlar, nämligen Achievement Badges, 

Poäng, Level och Ranking. 

     Gamification är användandet av spelstrategier inom kontext som traditionellt inte hör 

samman med spelande. Spelstrategier sätts in i andra sammanhang än vi är vana vid för att 

öka motivationen och engagemang. Gamification är ett fenomen som har hämtat inspiration 

från framförallt datorspel för ett nytt sätt av interaktion mellan människa och 

informationssystem. Gamification bygger på tankesättet av frivilligt deltagande, som det gör i 

spel (Hägglund, 2012). 

     Spelmekaniker är olika typer av metoder som används inom spel för att belöna och till viss 

del även bestraffa för att skapa motivation och engagemang hos användaren. Spelmekaniker 

kan ses som grundläggande byggstenar, där olika typer av mekanismer plockas ihop för att 

skapa ett resultat i ett visst sammanhang (Hägglund, 2012). 

     Spelstrategier bygger på att hitta sätt att uppnå sina mål i spelet. Genom att göra en plan 

med olika faser av att planera, att utföra och göra en uppföljning nås ett visst mål och 

resultat. Strategin bygger även på att nå olika delmål innan slutmålet kan nås. Dessa delmål 

är viktiga då det blir mer motiverande att fortsätta vidare och det känns inte lika svårt att nå 

målet (Deterding, 2012). 

• Poäng är ett rinnande numeriska värde för varje enskild åtgärd eller kombination av 

åtgärder. 1 Kunskap om Points! 

• Badges är en virtuell eller fysisk belöning av att ha åstadkommit något. Utmaningen 

kan vara lätt, svårt, överraskande, rolig, åstadkommit ensam eller i en grupp.  

• Achievements är ett sätt att ge spelarna möjlighet att indirekt skryta om vad de gjort 

samt att lägga utmaning och karaktär till ett spel. Prestationer anses ofta "låst" tills du 

har träffat den serie av aktiviteter som krävs för att "låsa upp" Badges. 

• Level är ett system, utifrån vilka spelare belönas ett ökande värde för en samling av 

punkter. Ofta egenskaper eller förmågor låses upp när spelarna gör framsteg till en 

högre nivåer. 

• Ranking är ett förhållande mellan en uppsättning objekt, där det första antingen 

"rankas högre än", "rankas lägre än" eller "rankas lika med" den andra. 

2.5.2 Gamifications historia 

Nick Pelling, en brittisk programmerare sägs vara urfadern av ordet Gamification och 

myntade ordet första gången 2004. Det ska ha varit en del av hans arbete i sin 

konsultverksamhet (Pelling, 2012). Han ville hjälpa företag att utveckla sina elektroniska 

apparater till underhållningsplattformar. Han hade en vision att förvandla varje apparat till 

ett spel. Han fick dock lägga ner verksamheten på grund av bristande kundintresse och har 

själv sagt i sin meetup.com-profil “I invented Gamification, though 7 or 8 years too early. 

*sigh*. 

     I oktober 2007 var Bunchball (Bunchball, 2012) det första företaget som erbjöd 

spelmekanik som en tjänst. Sedan dess har många företag marknadsförts sig med 

Gamificationtjänster som sitt specialområde. 



 

10 
 

2.5.3 Psykologin bakom Gamification 

     För att förstå syftet med Gamification, hur och varför det fungerar, använder vi oss av en 

enkel modell över människans beteenden som har tagits fram av Dr. B. J. Foggs från Stanford 

University (Behaviormodel, 2013). Den här modellen är enkel att förstå och används ofta i 

spelsammanhang. Figuren menar att det finns tre essentiella faktorer som ligger bakom 

människans beteende. 

• Motivation - Personen vill utföra beteendet (eftersom känslorna som glädje, smärta, 

hopp, rädsla, accepterande och avvisande eftersträvs). 

• Ability - Personen kan utföra beteendet (faktorer som pengar, tid, fysisk 

ansträngning, hjärnaktivitet, socialt avvikande beteende och icke-rutinmässiga 

handlingar kan spela in). 

• Trigger - Beteendet framkallar en känsla (Personen är kallad till handling, har blivit 

påmind, har blivit ombedd). 

 

     

Bild 2: Foggs modell över människans beteenden visar hur tre faktorer måste sammanlöpa 

i samma ögonblick för att ett beteende ska inträffa: Motivation, Ability och Trigger. Dr. B.J. 

Fogg menar att om ett beteende inte sker saknas åtminstone en av dessa faktorer. 

2.5.4 Gamification i studiemiljö 

Implementering av Gamification i studier har som syfte att applicera speltänk för att lösa 

problem. Rapporten Spelifierat Lärande (2012) menar att skolan kan använda Gamification 
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för att konkretisera delar av elevernas individuella utvecklingsplaner, skapa verktyg för 

formativ bedömning eller förstärka gynnsamma faktorer för lärande. 

     Khan Academy var en tidig aktör i att implementera Gamificationelementen i sitt 

utbildningssyfte. Khan Academy är en ideell pedagogisk webbplats som skapades år 2006 av 

Salman Khan som har tagit examen från både MIT och Harvard Business School. Skolans 

syfte är “providing a high quality education for anyone, anywhere.” (Khanacademy, 2012). 

     I skolans kontext gäller det vid Gamification att förstärka upplevelsen och resultatet av 

den ursprungliga pedagogiska idén (Internetfonden, 2012). Rapporten Spelifierat Lärande 

(2012) pratar vidare om hur den processen inte är något extra utan bidrar till mer 

engagemang och delaktighet i den ursprungliga verksamheten. Rapporten pratar om vad som 

gör spel roliga och hävdar att det är lärandet i sig som skapar engagemang. Vidare menar 

rapporten att det är den upplevda meningsfullheten av att lära sig nya saker som skapar 

välbefinnande. 

2.5.5 Alla är en gamer 

År 2011 omsatte spelindustrin 74 miljarder kronor (Gartner Inc, 2011) och är numera en av 

de största industrierna idag. Tapscott (2008) diskuterar i sin bok hur dagens ungdomar 

använder sina datorer idag och menar att de använder det främst för nöje. Det finns många 

teorier som påstår att alla gillar spel och att alla spelar på ett eller annat sätt men att tilltala 

den stora massan är en svår uppgift. Vi påstår inte att alla skulle gilla att spela tv- eller 

dataspel, och det finns ett enda spel som alla gillar, snarare är det att det finns miljoner olika 

spel som tilltalar olika sorters människor. 

     Att tävla är ett mänskligt beteende. Vi är av naturen nyfikna varelser, vi vill testa våra 

gränser, hitta mönster, fastställa regler och sträva efter prestationer. Alla dessa faktorer är 

speluppbyggnadens kärna. Om vi förstår dessa faktorer och därtill inför de psykologiska 

faktorernas vitalitet kan vi börja förstå varför Gamification är ett koncept som vill införas i 

icke-spelsammanhang och därmed aktivera beteendemönstret vi är ute efter. 

3 Metod och Genomförande 

I vår studie har vi valt att studera vårt fenomen med hjälp av kvalitativ metod där vi har gjort 

intervjuer med olika intervjugrupper. Vi valde kvalitativ metod för att få en djupare insikt i 

fenomenet. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är en intervju en form av utbyte av åsikter 

mellan personer som talar om gemensamma intressen. Forskarintervjuer bygger på att 

producera kunskap. Vi vill även påpeka att de olika informantgrupperna haft olika 

intervjufrågor för att vi har velat fånga olika aspekter av fenomenet. I studien valde vi att 

intervjua lärarna först. Lärarnas intervjumaterial användes senare för att utveckla frågorna 

till eleverna. I vår studie ville vi få svar på om det fanns någon skillnad mellan lärare, elever 

och lärplattformsutvecklaren. Därför valde vi att ställa olika frågor till de olika 

informantgrupperna. 

     Vår studie bygger på den hermeneutiska traditionen där synsättet på fenomenet är 

holistiskt. När vi gjort själva analysen av fenomenet har vi använt den narrativa 

analysmetoden. Där vi valt att tolka informationen från informanternas berättelse och 

jämföra detta med tidigare forskning och vår egen erfarenhet. 

     Fenomenet har vi även valt att studera ur ett deduktivt perspektiv. Enligt Bryman (2008) 

är ett deduktivt förhållningsätt ett sätt att representera den vanligaste synen om förhållandet 

mellan teori och praktik. Sohlbergs (2009) beskriver det än tydligare. 
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“Deduktion är en slutledning, som leder till en logiskt nödvändig slutsats, förutsatt att 

de premisser (förutsättningar) som är utgångspunkt för slutledningen är sanna”. 

Sohlberg.( 2009). 

 3.1 Vår studie 

 Vår studie bygger på en kvalitativ studie där tillvägagångsättet varit att hitta olika grupper 

att intervjua, om implementering av Gamification i lärplattformsmiljöer i skolvärlden. I 

första skedet låg vårt fokus på eleverna men på grund av svårighet att få informanter i den 

gruppen, vände vi oss mot lärarna. Under vår undersökning har vi fått tillgång till lärare och 

undersökningsmaterial från ett projekt som ett IT-företag ansvarar över. 

     Från detta projekt har vi fått tillgång till lärare, från olika skolor runtom i Sverige. 

Deltagarna i denna studie har frivilligt valt att medverka. Kontakten förmedlades via IT-

chefen som är kontakt person mot projektet. Där efter kontaktade respektiver lärare med 

förfrågan när det passade för intervju och hur kontakten skulle tas. 

     De flesta intervjuer i Informantgrupp 1 som är lärarna (LI) gjordes via Skype. Under Skype 

intervjun användes mobiltelefon för att spela in intervjun för att senare transkriberas och 

kodas. En av lärarintervjuerna gjordes via telefon och skrevs ner för att sedan renskrivas och 

därefter kodas. Här kan vissa delar av intervjun gått förlorad. Läraren kompletterade 

intervjun med egna stödnoteringar som han skrev ner innan intervjun. Dessa anteckningar 

finns även med tagna i vårt studiematerial. Lärarna fick även ta del av vilka teman som skulle 

tas upp under intervjun och en kort beskrivning av Gamification.  Detta för att kunna 

förbereda informanterna inför intervjun och ge dem möjlighet fundera kring fenomenet. 

Informantgrupp 2, eleverna (EI), blev en mindre grupp än planerat, på grund av tidsbrist och 

svårigheten att hitta gymnasielever som var villiga att delta i vår studie. Till slut fick vi två 

frivilliga informanter som ställde upp i en gruppsittning och ytterligare två elever som 

intervjuades individuellt. Gymnasieleverna blev tillfrågade inom det egna sociala 

kontaktnätet. Informanterna har spelat mycket och har vanan och förståelse när det gäller 

spelelement och spelstrategier. Dessa informanter används i vår studie för att studera om 

lärare och elever har likvärdiga tankar kring införandet av Gamification i 

lärplattformsmiljön. Elevinformanterna har även de fått ta del av en beskrivning av 

begreppet Gamification för att öka förförståelsen. Intervjuerna har spelats in via mobiltelefon 

och gjorts face-To-face, sedan transkriberats och kodats. Denna intervju gjordes som en 

diskussion, där informanterna och intervjuaren satt i en mindre grupp och pratade kring 

ämnet lärplattform, motivation och Gamification. Eftersom gruppen är liten finns risk att 

bilden av fenomenet inte blir fullständigt. Detta är något som vi beaktat i vår analys av 

intervjumaterialet som vi tagit del av. Den viktigaste aspekten har varit att kunna studera om 

det finns något belägg för lärarnas tanke banor när det gäller införandet av Gamification i 

skolmiljön och hur det kan påverka studiemotivationen. 

     Informantgrupp 3 är en intervju med projektledaren på IT-företaget som utvecklar en 

lärplattform. För att stärka validiteten i vår studie togs beslutet att söka insikt i 

utmaningarna i det pågående projektet för att vi ska kunna koppla detta till 

sammanställningen från lärare och elever. Projektledaren blev kontaktad via mail där han 

fick en förfrågan om det fanns intresse att ställa upp på en intervju. Tid och plats bestämdes 

och intervjun utfördes på IT-företaget. Intervjun spelades in på mobiltelefonen och 

transkriberades för att sedan kodas. Under intervjun med projektledaren tog mobiltelefonens 

minne slut. Alla frågor besvarades, det material som inte spelades blev ned tecknat med 

stödord och viktiga fraser. 
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     I vår studie har inriktningen i analysen varit narrativ analys med tyngd på tematisk analys. 

Narrativ analys delen bygger på hur människor organiserar och kopplar olika betydelser och 

skeenden, det är detta som utgör grundstenarna i den narrativa analysen (Bryman, 2008) 

Det som anses vara en vanlig kritik mot den kvantitativa dataanalysen och dess 

kodningsförfarande är att viss kontext kan gå förlorad. Det bör även övervägas att det finns 

ett visst tolkningsutrymme som kan göra studien vinklad, därför har vi försökt att hålla en 

öppen attityd inför fenomenet. 

     För att få ett trovärdigt resultat av vår undersökning bör flera aspekter beaktas. Under 

kodning har vi valt att fokusera på olika teman för att kunna hitta mönster och sammanhang 

i vårt intervjumaterial. De teman som har valts ut att studera är Gamification, motivation och 

lärplattformar. 

Informant Antal Informella intervjuer Övrigt 

Lärare 4 1 Observerat befintlig 
lärplattform 

Elever 4 4  

IT-företag 
Skola 

1 

1 

10 

2 

Visuellt visat hur den 
nya lärplattformen 
ska se ut. 

Totalt 10 17 2 

 

Bild 3: Tabellen ovan visar den datainsamling som vi gjort som ej finns transkriberat. Det 

material som inte är dokumenterat men är invägt i studien. 

3.2 Forskningsetik 

Enligt de forskningsetiska principerna (1990) finns det fyra stycken huvudkrav. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den 

information som vi använder oss av är de riktlinjer som tillhör de Forskningsetiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. De forskningsetiska principerna finns för 

att skyddas samhällets individer från psykiska och/eller fysisk ska eller andra kränkande 

förödmjukande omständigheter. Forskning bygger på att vårt samhälle ska utvecklas och öka 

vår kunskap och förståelse. Det är därför viktigt att även skydda individen i samhället. Det är 

därför de forskningsetiska principerna är viktiga att följa. 

     Informationskravet har informanterna i grupp 1, 2 och 3 fått ta del av. De har fått 

informationen om vad syftet med studien är och vilka villkor som gäller för dem när de 

deltar. 

     När det gäller samtyckeskravet har våra informanter medverkat frivilligt i vår studie. 

Information har lämnats för vilka villkoren är för deras deltagande. Informantgrupp 1 och 3 

som är lärarna samt projektledare för ett IT företag, har fått en allmän förfrågan via mail där 

de själva fått anmäla sitt intresse till studien. Informant grupp 2 som är gymnasieelever, har 

fått förfrågan om de vill ställa upp I ett diskussionsforum där tankar kring studien diskuteras. 
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Dessa elever tillhör gruppen över 15 år och berörs därför inte av samtycke från 

vårdnadshavare och har själva kunnat ta ställning till om de vill delta eller inte. 

     Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att koda alla informanters uppgifter och det 

intervjuunderlag som finns för att informanternas identitet skall skyddas. 

Vår datainsamling kommer endast nyttjas i denna studie och alla insamlade uppgifter om och 

av alla informantgrupper, kommer inte att lånas ute eller nyttjas i något annat sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

3.3 Urval och urvalskritik 

Vår studie bygger på vår kontakt med ett IT-företag som arbetar med ett projekt mot en 

större skola. Detta har gjort det möjligt att få kontakt med ett visst urval av lärare som har 

valt att delta frivilligt. Lärarna har fått ta del av ett mail där de blivit tillfrågade om de vill 

delta i en studie om Gamification i en lärplattformsmiljö och hur det kan öka elevers 

studiemotivation. Detta är ett tillfällighetsurval eller ett bekvämlighetsurval, dessa metoder 

är till viss del att föredra när det är begränsad tid och vid begränsade resurser (Bryman, 

2008). I detta urval finns informant grupp två och tre. Vi har tillfrågat ett mindre antal 

ungdomar i gymnasieålder eftersom vi har begränsad tid och inte möjlighet till ett bredare 

urval i just denna grupp. Vår förhoppning är att dessa informanter kan spegla denna grupps 

inställning till Gamification i lärplattformsmiljöer på ett rättvist sätt. Det som måste tas i 

beaktande är att det kan finnas ett visst mått av urvalsbias (Bryman, 2008). 

     Bias betyder att ett fenomen tolkas eller behandlas jävigt. Tyvärr fick vi ett visst bortfall i 

Informantgrupp 1 där två lärare, trots intresse inte kunde intervjuas på grund av att de inte 

fann tid över. Vi anser att det svar vi fått från de informanter som deltagit i vår intervju har 

varit uttömmande och gett insikt i hur tankarna går hos lärarna. 

     Där det finns en viss bias när det gäller bland annat urvalet som representerar de olika 

informant grupperna. Informantgrupp ett som är lärarna, har själva har fått välja om det vill 

vara med eller inte, på grund av detta kan en viss bias finnas i denna grupp. Det är bara 

lärare som är insatta eller intresserade av ämnet som vill vara med. Detta gör att det finns 

risk att vissa vinklingar av fenomenet inte blir representerade.  Det vi har försökt att göra är 

att välja lärare vid olika typer av skolor som ett yrkesinriktat gymnasium, ett 

samhällsekonomiskt riktat gymnasium och ett teknisktinriktat gymnasium. Urvalet kan även 

ses som tillgänglighetsurval (Andreas Frejs & Robert Thornberg, 2011) eftersom vi valde de 

informanter som fanns tillgängliga för oss när det gäller eleverna. 

     När det gäller lärarna är urvalet teoretiskt informerat urval (ibid) där informanterna blivit 

tilldelade till oss. Vi har försökt att hitta representanter från olika grupper inom 

skolväsendet. Detta gäller även de elever som deltagit i studien. En elev kommer från 

Byggprogrammet, en kommer från Ekonomiprogrammet och två kommer från 

Samhällsprogrammet. De två förstnämnda går första året på gymnasiet och de två 

sistnämnda kommer från samhällsprogrammet och går sitt tredje och sista år. Vi har även 

försökt att få en blandning av både killar och tjejer för att få ett trovärdigt resultat. 

     När det gäller informantgrupp 3 har vi valt att intervjua projektledaren som arbetar på IT- 

företaget som är ansvarig för projektet vi fått ta del av. Det är intressant för oss att ta del av 

detta företags syn på problematiken och utmaningarna som finns med att utveckla en ny typ 

av lärplattform. Därför valde vi att intervjua den person som vi ansåg hade störst inblick i 

projektet och utvecklingen av lärplattformen. Risken med denna typ av urval är att det ger ett 

begränsat resultat. 

     När det gäller urvalstorleken har det på grund av tidsbrist och till viss del svårigheter att 

hitta lämpliga informanter varit svårt att få tillgång till stora informantgrupper. Vi finner att 
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vi har fångat representativa informantgrupper för att studera detta fenomen. Bryman (2008, 

s191) tar upp att värdet ligger i urvalets absoluta och inte dess relativa storlek. Vi tar hänsyn 

till att det ligger en viss påverkan på resultatet utifrån urvalet och dess storlek. 

3.4 Intervjuerna 

I vår studie har vi valt att göra intervjuer med olika grupper. Denna del beskriver 

informanternas bakgrund i korta generella ordalag. I vår studie har vi följt forskningsetiska 

rådets riktlinjer och därför har vi kodat om informanternas namn för att dölja deras identitet. 

Lärarna har vi kodad med förkortningarna Lärarinformant 1 = LI1. Elever har vi kodat 

Elevinformant 1= EI1 och utvecklaren har vi kodat Lärplattform utvecklare Informant = UI1 

3.4.1 Lärarna 

LI1 har en längre bakgrund som lärare. I början på 2000-talet började han lära ut på 

Komvux. Tre år senare bytte han arbetsplats och undervisar idag gymnasielever. Han 

utbildar allt från datorkunskap till avancerad datasäkerhet. 

LI2 har inte arbetat så länge som lärare utan började undervisa för två och ett halvt år sedan. 

Han är utbildad inom ämnen svenska och religion. Idag undervisar han i ämnen svenska och 

engelska. 

LI3 har tidigare varit egenföretagare som omskolade sig efter han sålt sitt företag. Informant 

tre började med att undervisa ungdomar med invandrarbakgrund och barn med speciella 

behov. Där arbetade han i två år innan de krävde behöriga lärare. Han valde då att ta 

lärarexamen i de ämnen som stod honom närmast. Idag utbildar han i ämnena historia och 

företagsekonomi 

LI4 har arbetat som lärare under fem år. Under sitt första år som lärare undervisade han 

högstadieelever och efter det har han undervisat gymnasieelever under fyra år. De ämnen 

som han undervisar i är svenska och idrott. 

3.4.2 Eleverna 

 EI1 går första året på gymnasiet och läser Byggprogrammet i en större svensk stad. Han har 

spelat en hel del och är van vid de olika spelelement som finns. EI1 har erfarenhet av att 

använda olika typer av lärplattformar och även andra sociala medier. 

EI2 går första året på gymnasiet i Ekonomiprogrammet i en större svensk stad. EI2 har 

spelvana av olika typer av spel och van vid spelelementen och dator användande. Har även 

använt olika typer av lärplattformar och andra sociala medier. 

EI3 går sista året på samhällsvetenskapligaprogrammet. EI3 har vana med spel och olika 

spelformer, och andra sociala medier, han ser sig som datavan. Han har även använt olika 

typer av lärplattformar. Eleven kommer från en större svensk stad. 

EI4 går sista året på samhällsvetenskapligaprogrammet i en större svensk stad. EI4 har 

spelat en hel del tv-, dator- och tvspel. Hon anser sig ha baskunskap vad det gäller 

datoranvändandet. EI4 har använt olika typer av lärplattformar under sin skolgång. 

3.4.3 Lärplattformsutvecklaren 

UI1 Har studerat Systemvetenskapliga programmet på ett större svenskt universitet och har 

sedan dess arbetat som projektledare, operativ chef, som VD och vice. Utvecklaren har 

arbetat med mycket fokus på mjukvara, Telecom och spelmjukvara. Utvecklaren arbetar för 
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ett IT- företag som utvecklas och växer kraftigt. IT-företagets mål är att ligga i framkant som 

vågar bryta ny mark. 

3.5 Datainsamling 

Insamlingen av vårt datamaterial är genom intervjuer med lärare, elever och 

lärplattformsutvecklaren. Vi har valt att se dem som olika grupper, eftersom vi vinklat 

intervjufrågorna olika till respektive fokusgrupp för att fånga fenomenet. 

     Vi kom i kontakt med ett IT-företag i en större svensk stad som var delaktig i ett större 

projekt mot en skola. En av delarna i projektet är att utveckla en ny typ av lärplattform. 

Skolan ville bryta ny mark genom att eventuellt lägga till Gamificationelement i 

lärplattformen för att öka elevers studiemotivation. Detta låg i linje med det fenomen som vi 

ville studera. I denna kontakt med både skolan och It-företaget kunde vi få tillgång till lärare 

som kunde svara på frågor kring, motivation, lärplattformar och Gamification. Skolledningen 

gick ut med förfrågningar till sina samtliga lärare på respektive affärsområden och skolor för 

hitta informanter till studien. Vi valde att beskriva begreppet Gamification och även vad 

intervjuens olika teman handlade om till lärarna i ett separat mail när vi fått bekräftelse på 

vilka lärare som ville delta i vår studie. Intervjufrågorna till lärarna tog både It-företaget, 

skolan och vår handledare del av. Detta för att kunna få feedback och en bredd på 

intervjufrågorna. Intervjuerna med lärarna gjordes med hjälp av Skype och med mobiltelefon 

där intervjun skrevs ner för hand. Under Skype intervjun spelades hela samtalet in på 

mobiltelefonen. Intervjun som gjordes via mobiltelefonen kan ha ett visst saknat material 

efter dem skrevs ner för hand och från minnet efterhand. Den lärare som berördes av detta 

hade gjort noteringar kring de olika teman som vi mailat ut. Dessa noteringar fick vi ta del 

och av detta resulterar i att vi anses ha fått med de tankar som läraren hade kring fenomenet. 

Under intervjuerna har det kommit upp olika följdfrågor av respektive informant. Vi har dock 

följt intervjufrågeformuläret till största del. De följd frågor som ställts har varit för att få 

klarhet och ett djup av fenomenet i förhållande till svaren. Intervjuerna är semistrukturerade 

(Bryman 2008) där informanten berättar, utifrån detta ställs följd frågor för att skapa en 

större förståelse. I vår studie har vi valt att vara flexibel under intervjun föra att 

informanterna ska kunna öppet berätta hur det ser på fenomenet och utifrån det följa upp 

med frågor där vi vela veta mer. 

     Gruppen där vi har eleverna sökte vi i vårt sociala nätverk. För att täcka upp denna grupp 

valdes i största utsträckning elever från olika program. Tyvärr hade vi inte möjlighet att få 

kontakt med fler än fyra elever. Vi anser dock att de är representativa för denna studie. 

Eleverna fick en kort beskrivning av begreppet Gamification, de flesta av eleverna hade en 

förståelse av begreppet i stort. 

     Intervjuerna med Informantgrupp 2, eleverna, gjordes på lite olika sätt. I en av 

intervjuerna satt två informanter med varandra och det blev en mindre gruppintervju. 

Frågorna som ställdes till elevinformanterna byggde på svaren från lärarna. Vi ville se om det 

fanns likheter och skillnader mellan lärarnas och elevernas tankar och syn på fenomenet. De 

två kvarvarande informanterna gjordes separata, ursprungstanken var att göra en 

gruppintervju där fenomenet skulle kunna diskuteras öppet. Eftersom vi inte kunde få ihop 

en lämplig tid som passade samtliga elever blev detta en lösning. Elevintervjuerna har 

samtliga gjorts face-To-face och spelats in på mobiltelefonen. 

     I grupp 3 gjordes en intervju med lärplattformsutvecklaren och tillika projektledaren för 

IT- projektet mot skolan. Lärplattformsutvecklaren blev tillfrågad via mail där informanten 

bestämde lämplig dag och tid för intervjun. Intervjun gjordes på IT-företaget, face-To-face 

och spelades in på mobiltelefonen. Tyvärr kunde hela inspelningen inte spelas in på grund av 
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att mobiltelefonens minne blev fullt. Intervjufrågorna var ställda innan mobiltelefonen valde 

att lägga av, det som inte kom med var de följdfrågor som kom upp. Anteckningar gjordes för 

att allt för mycket av följdfrågematerialet skulle gå förlorat. Frågorna till 

lärplattformsutvecklaren vinklades från projektets perspektiv och rörde sig mer om 

utmaningar kring lärpattformen och införandet av Gamification. 

3.6 Kritik av metod och källor 

Källkritik är när det material som använts i en studie kritiskt granskas för att stärka 

trovärdigheten för studien. Det är en vetenskaplig metod för att stärka och säkra 

tillförlitligheten kring slutsatser som studien bygger på. 

     Källor används ofta för att referera, recensera eller citera i en studie. Därför är det viktigt 

att visa vilka författare eller källor som använts, för att påvisa trovärdigheten för det 

fenomenet som undersökts. Den är viktigt att tänka på att använda publicerade och saklig 

litteratur för att stärka trovärdigheten för det som studerats. 

     Att studera metoden ur ett kritiskt perspektiv innebär att överväga om det är den bästa 

metoden som används för att stärka validiteten och reabiliten i studien. Har metoden som 

används för att studera ett visst fenomen, varit den som har varit bäst lämpad för att få 

tillgång till ett trovärdigt och tillförlitligt material. 

3.6.1 Metodkritik 

I vår studie har vi tagit del av tidigare forskning inom området och studerat metoder som 

använts inom likvärdiga områden. I vår studie har vi valt att studera fenomenet med hjälp av 

kvalitativ metod. Där har vi haft möjlighet att få kontakt med informanter genom ett IT-

projekt under utveckling. Vi har även i åtanke att vi har en grupp lärare som själva valt att 

delta i vår studie. Detta kan leda till att vi fått lärare som är mer intresserade och mer insatta, 

än vad lärare generellt är av fenomenet. 

     Vårt intresse för fenomenet har gjort att vi har velat söka svar på frågor hur eller om 

Gamifiction skulle kunna stimulera till bättre studieresultat. När vi har arbetat med vår 

studie kan våra tanke gångar varit influerat och färgats av diskussioner med kollegor, vänner 

och projektledare. Vi har försökt att balansera tidigare forskning mot våra egna erfarenheter 

och mot de intervjuunderlag vi tagit del av för ett mångfasetterat perspektiv. 

     Eftersom vi inte har haft tillgång till en färdig utvecklad lärplattform där Gamification 

varit implementerad har våra frågor handlat om hur informanterna ser på Gamification, 

motivation och lärplattform. Vi är medvetna om att det har varit svårt för informanterna att 

veta hur en lärplattform skulle fungera med Gamification implementerat. Vi har därför valt 

att vinkla vår studie mot hur informanterna kan tänka sig att det fungerar på bästa sätt. 

     Under vår process har vi diskuterat och analyserat de befintliga lärplattformar som vi haft 

tillgång till för att få en bredd på vår syn på fenomenet. Tyvärr har lärare och elever inte 

använt samma lärplattform, vilket har gjort det svårt att jämföra viss teknisk problematik. 

Därför har vi valt att göra en mer generell analys av lärplattformen när det gäller 

intervjumaterialet. 

     Informanterna i de olika grupperna blev av ett begränsat antal på grund av att tidsbrist. 

Tid fanns inte för att kunna hitta fler informanter. Det vi har valt att försöka göra är att finna 

en större spridning på elevgruppen vad det gäller program och ålder för att studera om det 

finns någon skillnad. För att få bredd och validitet på studien har vi valt att använda tre olika 

informantgrupper, som innefattar lärare, elever och lärplattformsutvecklaren. 
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3.6.2. Källkritik 

I vår studie har vi tagit del av tidigare forskning inom området. Tyvärr är det ett relativt nytt 

fenomen när det handlar om att införa Gamification i en lärplattformsmiljö vars syfte är att 

öka elevers motivation. Vi har på grund av detta inte haft tillgång till litteratur inom området. 

Vi har däremot kunnat koppla detta till likvärdig forskning som vi anser har kunnat stärka 

vår studies validitet. Vi har använt tid till att söka användbar och trovärdig litteratur som 

artiklar, böcker och rapporter för att kunna stärka validiteten i vår studie. Det 

intervjuunderlag som vi har använt oss av och tagit del av för att sedan bearbetas, för att dra 

slutsats om fenomenet. Vi är medvetna om att vissa delar av intervjumaterialet kan ha 

förbisetts på grund av vår egen inställning till fenomenet. Vi har därför valt att söka litteratur 

som kan fånga fenomenet från flera perspektiv för att få en djupare förståelse av begreppet. 

När det gäller både litteratur och metodval har vi sökt råd från vår handledare. Vår 

handledare har även tagit del av frågeställningar och innan intervjuer genomförs. Vi har även 

diskuterat olika synsätt som kan vara bra att ha i åtanken vad det gäller fenomenet. 

4 Resultat 

Vårt resultat har vi kommit fram till genom att tolka och analysera de intervjuer som vi gjort 

med lärare, elever och lärplattformsutvecklaren. Vi har valt att studera dem gruppvis men 

även jämföra fokusgrupperna emellan, föra att få ett vidare perspektiv på fenomenet. 

4.1 E-learning 

Internet har idag blivit en källa till kunskap och därför blivit en självklarhet för att ta in i 

studiesyften utan att vi egentligen reflekterar över det. E-learning utnyttjar internet och dess 

lättillgängliga kommunikationssyften tills det yttersta och syftet är att förenkla studierna för 

våra elever. Det finns olika typer av E-learning som tas upp i intervjuerna som vi pratar om 

med våra lärar- samt elevinformanter. 

     De positiva effekterna av E-learning är många, bland annat talar både elever och lärare om 

att studierna blir mer individanpassade. Med E-learning och speciellt Flipped Classroom som 

vi har pratat mycket om med både lärare och elever, resulterar i att eleverna själva kan styra 

vid vilken tidpunkt på dagen de studerar som bäst. Den här sortens inlärningsmetod ger 

utrymme för konversationer och diskussioner med läraren som eleven annars inte hade haft 

tid med, på lektionerna, då den tiden oftast är avsatt för att lära ut eleverna med nya 

kunskaper. 

EI3: 

“Det är ju väldigt individanpassat. Man ju bestämma när man ska plugga, om man 

är mer en kvällsmänniska eller på dagen. Och det gör ju att jag som elev får 

möjligheten att spola tillbaka i föreläsningarna och sen att man kan få gehör, man 

kan föra konversationer i grupp. Man kan bestämma själv när man ska lyssna på 

föreläsningen. [...] Så man får mer möjlighet i sådana sammanhang än de vanliga 

klassrums sammanhang där lärarna pratar för då bestämmer ju läraren hur styrt 

det ska vara.” 

Ett individanpassat lärande verkar vara en viktig punkt för vår elev informanter. Samtliga 

pratar hur det skulle stimulera dem om de fick studierna anpassade efter sina speciella 

behov. Eleverna har möjlighet att se på de inspelade videoföreläsningarna när det passar 

dem, de kan se dem och om och om igen om det skulle behövas. 
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     Med E-learning som inlärningsmetod öppnats det upp för att öka kommunikationen 

elever och lärare emellan. Elev EI4 säger att detta kan resultera i att lärarna fångar upp de 

som oftast känner sig utanför, de som inte syns och hörs lika mycket kan plötsligt få mer 

utrymme i klassrummet. 

 EI4: 

 ”Man skulle ju få mer tid med läraren, ställa frågor. Man skulle ha möjlighet att 

fånga upp som inte riktigt hängde med. För det är ju oftast väldigt kort tid kvar efter 

en lektion.” 

 Tapscott (2008) pratar om hur viktigt det är att tillfredsställa denna generation, Net- 

Generation, på alla plan för att de ska prestera sitt yttersta. De måste få ut både nytta och 

nöje av uppgiften de tar sig an för att de ska vilja göra det. De sägs vara bortskämda, själviska 

och lata. Men de sägs även vara väldigt individuella, självständiga och kreativa när de får 

arbeta på sitt mest optimala vis. En inlärningsmetod som är av typen one-size-fits-all passar 

definitivt inte för den här generationen. 

    Samtliga elever använder sig olika sorters sociala kanaler samtidigt som på något vis bildar 

ett enhetligt system av den ultimata lärplattformen.  Samtliga elevinformanter använder de 

sociala kanalerna i samklang med varandra, de plockar ut det bästa av de olika världarna, 

exempelvis Google DOCs för att kunna skriva arbeten i grupp. 

IE3: 

”Vi använder ju mycket Google DOCs. Det är ju enkelt för då kan man ju sitta var man 

vill och skriva men ändå fortsätta kommunicera. Det tycker jag är väldigt praktiskt. 

Man kan befinna sig på olika platser och ändå lämna in i tid när man inte kan vara på 

plats.” 

IE4 berättar att Facebook har blivit normen i dagens samhälle och allt mycket av den 

vardagliga kommunikationen sker där, däribland kommunikationen mellan klasskamrater i 

studiesyften. 

      Lärarna tar upp hur de tror att en sådan här inlärningsmetod gynnar elevernas utveckling 

då de får jobba mer i grupp och utveckla sina studier på det sättet. Lärare LI3 berättar även 

om hur de med den här inlärningsmetoden kan effektivisera sin tid och hjälpa eleverna där 

det behövs. LI2 berättar om hans tankar kring ett mer digitaliserat lärande. 

LI2: 

”Det är en jättebra idé! [Flipped Classroom] Allt är ju digitaliserat så det är ju åt det 

hållet det går. Har en pedagogisk timme varje tisdag där vi sitter och diskuterar just 

sådana här frågor. Nästa vecka skulle någon pröva detta med sin klass. Flipped 

Classroom skapar ett nytt klimat att arbeta i och känns som att det kommer att 

användas mer i skolmiljö.” 

I och med E-learning som inlärningsmetod står utbildningsväsendet vid ett paradigmskifte. 

Även fast det internetbaserande lärandet är uppskattat av både lärare och elever tror många 

av dem att E-learning ska användas mer som komplement än som permanent ersättning. Det 

finns tankar kring E-learning som både lärarna och eleverna tar upp, bland annat att E-

learning är kopplat till lärplattformen och att elevernas attityd mot lärplattformen kan 

påverka E-learnings utslag. 

Läraren LI4 säger: 

"Det jag tycker fungerar dåligt är att eleverna har en tendens att inte gå in och kolla på 

lärplattformen. Så de kan missa viktig information. Vissa gör det med flit och andra har 

inte kommit in i tänket att man ska logga in en gång per dag och vissa struntar i det 

med flit, helt enkelt.” 
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Det man måste råda bot på är inte enbart elevernas attityd mot lärplattformen utan även 

lärarens. Samtliga våra elevinformanter menar att deras attityd gentemot användandet av 

lärplattformen beror på lärarens själva inställning till den. 

     En annan baksida av E-learning är att det är en inlärd gammal vana. Trots den här 

generationens självklara relation till tekniken föredrar många av eleverna fysiska 

studiematerial, enligt lärare LI1. Han menar även att det är många av eleverna som inte 

använder lärplattformen som dem ska, att de exempelvis inte skriver ut materialen från 

lärplattformen som de ska göra och att det för honom resulterar i ett onödigt extraarbete. 

Lärare LI1 säger: 

“Det innebär att man får jobba dubbelt i väldigt stor utsträckning. Man måste både 

förutsätta att lägga upp materialet på Progress [Lärplattformen läraren använder. 

Reds. Anm.] samtidigt som man får köra fram papperskopior och på många olika 

sätt se till att elever kan få tillgång till materialet.” 

 En aspekt om E-learningmetoden som en av våra elevinformanter påtalar om som är viktig 

men som nödvändigtvis inte tänks på är dator tillgängligheten i de svenska hemmen. 

Eleven EI4 säger: 

“[...] Men jag tänker mig att det kan bli en klassfråga. För alla har ju inte råd med en 

dator. Och alla har inte de resurser som krävs för det. Men om skolan kan tillgodose 

med det som behövs för det är det ju bra.” 

Enligt Statistiska Centralbyrån har 89 % av svenskarna tillgång till internet (år 2012). Även 

fast den här siffran är hög bör vi inte dra slutsatsen att alla elever i gymnasienivå har tillgång 

till varken dator eller internet. 

     En annan problematik med E-learning som en av våra elevinformanter talar om är att med 

den här inlärningsmetoden lägger ansvar över på eleverna vid för tidig ålder. 

EI4: 

“Ja, alltså. Oftast är det ju unga det handlar om och då lägger man för mycket ansvar 

på dem. Jag tror att det är viktigt att det finns en stabil punkt för dem när de är så 

unga.” 

4.2 Lärplattformar 

Lärplattform är ett stort begrepp och vi har valt att vinkla vår studie mot redan befintliga 

plattformar och hur en eventuell implementering av Gamification kan fungera. 

Lärplattformar är generellt uppbyggda på likvärdiga sätt och tyngden ligger på 

administration. Detta har fungerat tidigare men i och med att IT-användandet ökat i vårt 

samhälle krävs även att dessa lärplattformer utvecklas i samma takt för att hinna med 

utvecklingen.  Korschmann (1996) pratar om ett paradigmskifte när det gäller vår 

användning av IT-system. Den traditionella skolgången är fortfarande den vanligaste 

metoden och vi har nog inte nått den fulla potentialen för att ändra den helt ännu. Det som 

vår studie har velat studera är om det finns möjligheter att implementera Gamification och 

på vilket sätt det skulle kunna göras. Vi har intervjuat både lärare och elever om detta. Många 

har tyckt att den befintliga plattformen har varit tråkig och inte tillräckligt funktionella. Flera 

av lärarna har försökt att kombinera andra alternativ för att få en fungerande plattform. Det 

som bör vägas in är att vi har bara kunnat göra en generell analys på lärplattfomen på grund 

av att de intervjuade lärarna och eleverna använder olika typer av lärplattformar. Det vi ser 

är att det finns skillnader på plattformarna men samtliga fokusgrupper tycker att 

lärplattformen är tråkiga och att det finns vissa problem och inget som de spontant vill 

använda. 

LI2: 
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”Har prövat några stycken. Den som används i den här skolan i dag är inte så 

pedagogiska och utseendet är inte så tilltalande. Tror inte att eleverna inte heller 

upplever den så rolig. Allt finns i lärplattformen och det administrativa fungerar. 

Försöker hålla eleverna aktiva i den plattform som finns i dag. Genom att lägga ut 

alla uppgifter som tillhör kursen så de alltid kan fortsätta när de är klara med första 

uppgiften. Jag har prövat andra plattformar som Schoology som är en plattform som 

påminner om Facebook. Den har jag använt i några kurser. Det är lättare att 

kommunicera i den för både mig och eleverna. Har även använt mig av Blackboard.” 

LI2: 

 ”Det är lite för mycket tryckande och klickande för att den ska passa alla. Den skulle 

vara mer enkel att använda. Den är statisk och det är bara kommunikation från 

lärare till elever. Frågor som elever ställer ser inte de andra eleverna. Vill se en mer 

flexibel plattform med mer tillgänglighet. Plattformen borde vara mer kommunikativ 

och levande.” 

EI4: 

”Jag tycker att den fungerar bra, jag är inte så mycket i den i och för sig. Det finns 

massa andra kanaler där man kan skriva frågor och sådana saker, bl.a. bl.a. Fråga 

sina lärare och diskutera med de i klassen. Det är väl bara mer hämta filer och sådant 

som behövs och kolla om de har lagt upp något anslag. Och det funkar väl riktigt, 

riktigt bra.” 

EI3: 

”Jag tycker att den fungerar bra. Det finns alternativ som man kan jobba med. Alltså, 

där man kan lämna in inlämningar, man kan ta kontakt med sina lärare. Det tycker 

jag fungerar bra.” 

EI4: 

”Jag tycker att den fungerar bra, jag är inte så mycket i den i och för sig. Det finns 

massa andra kanaler där man kan skriva frågor och sådana saker, bl.a. bl.a. Fråga 

sina lärare och diskutera med de i klassen. Det är väl bara mer hämta filer och sådant 

som behövs och kolla om de har lagt upp något anslag. Och det funkar väl riktigt, 

riktigt bra.” 

Författarna Thiessen & Ambrock (2008) vid Athabasca Universitet i USA beskriver vikten av 

att designa lärplattform på ett nytt sätt som är mer anpassat till dagens behov. Dagens 

utbildningar bygger mer och mer på webbaserade lösningar. Problemet är att hitta en 

plattform som är anpassad för att passa den större massan. Thiessen & Ambrock (2008) 

diskuterar vikten av att kunna anpassa plattformen med både lärande och den sociala 

kontexten. Något som även Tapscott (2008) betonar med att visa att detta är Net-Generation 

som vill förena både nytta med nöje. Det är detta som vi försöker hitta svar på i vår studie. 

Kan implementation av Gamification vara något som skulle kunna lyfta lärplattformen eller 

kan det skapa ett allt för pressat klimat? I våra intervjuer undersökte vi hur våra 

intervjugrupper såg på detta fenomen. Det vi ser är att det finns lite olika tankar kring detta. I 

det stora hela är lärarna positivt inställda till att införa Gamification i lärplattformen för att 

kunna hitta motivationen. Eleverna var däremot lite mer reserverade och ansåg att det nog 

skulle kunna fungera men att det fanns ett stort men. 

I4: 

”Ranking tror jag absolut på. Och att man jämför sig med varandra, det kan vara ett 

kanonbra sätt. Samtidigt som man måste vara smart där och inte göra det för 

utlämnande så alla elever kan se varandra. Eller så kan de få göra det. Ja, jag vet 

inte. De ser ju varandra i allafall. Som på idrotten så tävlar man hela tiden och man 
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ser ju fast man inte sätter poäng som lärare. Så ser ju alla vem som är bäst. Och i en 

klass så vet man ju vem som är bra i svenska och vem som är mindre bra i svenska. 

Sen vet jag inte ärligt talat att låta alla elever se poängen. Men tävlingsmoment tror 

jag definitivt på. För det är väldigt många som drivs av dem. Att få göra det på det 

här sättet och inte bara just på idrottslektionerna som man får tävla. Utan man får 

tävla i engelska och man får tävla på svenskan och matten. Jag tror på poäng och på 

rankingsystem. Ja, det tror jag på.” 

 UI1: 

”Den plattformen som vi har valt att ha som grund till den nya plattformen har redan 

element av Gamification i sig. Därför är det intressant att ta det vidare och se hur vi 

kan öka, vi ska koppla det egentligen till en bättre styrning av lärare, bättre styrning 

av elever som motivationshöjande åtgärder.” 

EI1: 

”Det får ju gärna bli bra. Alla spel som är framgångsrika har ju fört in allt och packat 

in allt på ett bra sätt så det fungerar. Det skulle säkert fungera. Men i vår ålder så 

spelar man inte så mycket sådana sociala spel, det försvinner. Ingen spelar typ Habo 

längre. Det gör man inte i vår ålder längre!” 

EI4: 

”Nej, inte på ett bra sätt. Jag skulle inte gilla ett sådant koncept. Det blir alldeles för 

prestationsinriktat och pressat. Nej, visst. Det skulle få folk att bli mer stressade och 

rent hypotetiskt kan det få ett visst utslag på resultaten men jag tror att det negativa 

skulle balansera ut det där.” 

I det flesta av dagens plattformar är det bara envägskommunikation som gäller där eleven 

skickar ett mail med frågor eller avklarade uppgifter till läraren och läraren ger respons på 

mailet. Vissa lärplattformar saknar flexibiliteten, där elever kan kommunicera på ett enkelt 

och snabbt med sina lärare. Thiessen & Ambrock (2008) tar upp vikten att hitta enkla sätt att 

kunna kommunicera inom lärplattformen när inte face-To-face finns möjliga. Idag finns 

möjligheten att använda teknik som Skype för att kunna få mer face-To-face-känslan och där 

det finns möjlighet att kunna kommunicera på ett enkelt sätt inom lärplattformen. Wang, 

Peng, Huang, Hou & Wang (2008) beskriver tre dimensioner som bör beaktas vid design av 

lärplattformar, beteende, självförverkligande och samhörighet. Det är viktigt att hitta sätt att 

fånga elevernas intresse och motivation för att skapa bästa förutsättningarna för att nå 

potentialen hos eleverna. Wang et.al (2008) anser att elevers önskan till självförverkligande 

är en viktig drivkraft för att webbaserade forum ska fungera på ett tillfredställande sätt. Det 

kan vara en utmaning att hitta ett forum som passar alla och därför är en flexibel och 

kommunikativ plattform att föredra. Detta var något som samtliga informanter ansåg vara 

viktiga för att få en motiverande och stimulerande lärplattformsmiljö som möjligt. 

LI3: 

”Egentligen, ska man ha ett sådant system. Typ spel, det är ju. Dels har du ju betygen 

då kan man använda sig av fler nivåer i. Man skulle kunna bli administratör för 

något chattrum. Att man får lite mer ansvar på det viset. Typ här är det jag som 

bestämmer i den här delen av lärplattformen. Det finns ju forum som har olika 

moderatorer som kan gå in och säga till folk och sådana grejer. Lite som 

ordningsvakt i skolan.” 

EI4: 

”Jag kan tänka mig att det finns sätt att göra det roligare på, faktiskt. Men alltså, 

någon form av mer community-aktigt.” 
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4.3 Motivation     

Under vår studie har vi valt att analysera motivationsdelen ur ett elevperspektiv. Detta på 

grund av att det är elevernas motivation som ligger i fokus. I vår studie vill vi studera vad det 

är som kan lyfta elevers studiemotivation i dagens lärplattform. Det som varit genomgående i 

alla intervjuer har varit att dagens lärplattform inte har ett utseende som skapar någon 

speciell studiemotivation. Den känns tråkig och något som måste användas för att få tillgång 

till studiematerialet. 

     Mycket av det vi har tittat på i denna studie bygger på den yttre motivationen Den inre 

motivationen är svårare att mäta eller studera eftersom de bygger helt på individens egna 

erfarenheter och referenser hur det ser och hanterar sin vardag. 

     Hur det kan påverka studiemotivationen individuellt bygger på den egna individens egna 

erfarenheter och referenser. Vikten att arbeta med motivationen ur flera olika perspektiv och 

skapa en balans mellan den inre och den yttre motivationen anses vara viktigt (Davidsson 

och Flato, 2010) för att kunna skapa bättre förutsättningar och möjligheter för att eleven ska 

lyckas med sina studier. Flato och Davidsson (2012) beskriver även vad som kallas för 

omotivationen och är kanske den viktigaste biten att arbeta med när det gäller elever med låg 

motivation. 

     Under våra intervjuer med några av eleverna framkom det att det inte kändes bra att vara 

alltför duktig. Ett alltför bra presterande kunde leda till att eleven blev sedd som en 

“plugghäst”. Detta kan i vissa grupper tolkas som mindre “coolt”. Detta gör att det kan vara 

svårare att visa sin prestation, utan att det delas ut någon typ av belöning, enligt eleverna EI1 

och EI2. 

EI2:  

”Ja, tycka att du är gay. Du är ett jävla pluggo”. 

EI1:  

”Ja, det är därför man måste ha en riktig jävla belöning.” 

EI2: 

 ”Ja, precis. Jag är klar och jag får gå tio minuter före dig, hahaha fuck you. Då blir 

det ju värt!” 

Detta förvånade oss lite eftersom det är två stycken som spelar en hel del och är vana vid 

spelelement. Något som även framkom väldigt tydligt är att de styrs av behovet att vara coola 

i stor utsträckning och att den egna prestationen i skolan inte får visas utåt. Detta fenomen 

om att inte visa sig alltför bra är inte något som är nytt utan har funnits i alla tider, även 

kallat för grupptryck - vikten av att tillhöra en viss grupp och känna grupptillhörighet. 

      Tonårstiden är en tid då unga fortfarande håller på att hitta sin egen identitet och många 

har behovet av att känna sig som en i gruppen. Davidsson & Falto (2010) tar upp vikten av 

samhörighetskänslan och hur viktigt det är att få klassen sammansvetsad från första stund. 

Detta underlättar motivationen i gruppen men det motiverar även på individnivå. Det kan 

även förklara problematiken med elever och grupptryck. Normen av hur eleven bör agera i 

gruppen eller klassen styrs av hur klassklimatet formas i inledningen av utbildningen. 

Gruppen kan formas i positiv anda där elever stöttar och hjälper varandra, i det motsatta 

skapar det istället hinder och problem under studietiden. 

     Eleverna EI3 och EI4 har en lite annorlunda syn på detta med motivation och belöning än 

vad EI1 och EI2 har. 

EI3: 
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”Ja, ett belöningssystem är ju en bra morot. Beroende på vad belöningen är skapas ju 

olika motivation hos eleverna. Jag kan ju själv tänka att den belöningen jag har sett 

nu idag är ju själva betyget i sig. Det är det som blir belöningen. Man skulle ju kunna 

skapa ytterligare belöningar. Ja, kanske sluta tidigare men det blir ju svårt på grund 

av att hur skolan är uppbyggd. Man får ju x antal timmar att vara på skolan och det 

kan man ju inte dra ner på grund av att alla skulle belönas. Men något 

belöningssystem tror jag skulle kunna fungera.” 

EI4: 

”Det tror jag säkert att det skulle men det finns ju problem med det så jag tycker inte 

att det är en bra lösning. Det skulle bli så elitistiskt. Det blir så himla prestations 

koncentrerat. Jag tror att det får mer negativa konsekvenser, det är inte värt för att 

få folk att hänga mer på lärplattformar.” 

De flesta av lärarna ansåg att det skulle fungera med någon typ av belöningssystem för att 

öka studiemotivationen hos elever. Det talades en hel del om att hitta elevfokus och det skulle 

vara individ anpassat för att passa den stora gruppen av elever. De flesta lärare har varit 

medvetna om att detta med Gamification kan skapa motivation men att det bör 

implementeras på ett etiskt korrekt sätt, där ingen elev blir utelämnad på något sätt. Det 

belöningssystem som ansågs effektivast var att eleven fick gå hem när dem gjort sin uppgift 

klar. 

     En av lärarna, LI4, var väldigt tydlig med detta: 

“Det bästa belöningssystemet i skolan är ju att man får gå hem när man är klar med 

uppgiften. Å att man kan få sluta en kvart tidigare på lektionen. Det är ju det som 

funkar allra bäst. För att få elever att jobba. Det är inte säkert att de gör sitt allra 

bästa med det belöningssystemet men de gör uppgiften.” 

Eleverna EI1, EI2 och EI3 pratade del om just att få gå hem tidigare som att det skulle vara en 

sorts belöning. De var väldigt medvetna om konsekvensen som blir, att det inte går att gå 

hem hur som helst och att det krävs ett visst antal timmar i skolbänken för att få godkänd 

skolgång. De var bestämda med att det krävdes någon typ av belöning för att kunna skapa 

motivation. 

     Frågan är då om det kommer att bli en väldigt kortvarig respons på detta med belöning 

och om det kommer att krävas mer och bättre belöningar för att få den önskade effekten. 

Pink (2010) beskriver ett forskningresultat som Edwad Deci har gjort där belöning kan skapa 

motsatta effekten och för att behålla effekten måste den ökas med tiden för att bibehålla det 

önskade beteendet. Detta kan i längden skapa ett negativt ekorrhjul som är svårt att bryta. 

Pink (2010) citerar Deci: 

 “Belöningar ger ett uppsving på kort sikt. Effekter avtar och minskar personens 

lågsiktiga motivation, Den som är intresserad av att utveckla och förbättra inre 

motivation hos barn, anställda, studenter och så vidare, bör inte koncentrera sig på 

yttre kontrollsystem som monetära belöningar”. 

 EI1 och EI2 säger även att bara för att det är roligt betyder det inte att det är motiverande. 

Detta kan kopplas till Davidsson & Flato (2010) som beskriver just detta att det är skillnad på 

inre och yttre motivation, även Pink (2010) tar upp detta i sin bok. Detta har att göra med att 

försöka hitta en mening med det som görs. Det är viktigt för motivationen att det finns en 

mening med det vi gör, att vi kan koppla det vi gör till det verkliga livet. 

     Davidsson & Flato (2010) skriver om verklighetsförankring som en motivationsfaktor. Det 

är viktigt att veta vad kunskapen ska användas till. Vid intervjuerna såg vi ett tydligt mönster 

där det finns en koppling till detta. Där eleverna svarade att om det inte finns någon mening 

med att göra en uppgift finner de ingen mening med att göra den, dem bryr sig helt enkelt 
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inte. Flera av lärarna var även inne på detta med att det är viktigt för motivationen att de 

eleverna får något att förankra sin kunskap mot. 

     Vi har även ställt frågor kring Ranking och hur det kan tänkas vara motiverande för elever 

i en lärplattformsmiljö. Det flesta lärare trodde på någon typ av ranking, exempelvis att de 

jämför olika likvärdiga klasser emellan. Det fanns ett visst motstånd hos eleverna till detta 

när det skulle kunna skapa mer prestationsångest än vad det skulle kunna skapa resultat. 

Några elever ansåg att Ranking skulle falla platt om det inte fanns någon typ av 

belöningssystem kopplat till prestationen. Några tankar kring detta från elever har varit 

bland annat dessa. 

EI1: 

”Ja, jag skulle vilja säga det. Men grejen är ju att det är plikt på det. Sen tror jag att 

belöningar alltid är bra morötter.” 

IE3: 

”Ja, men jag tror att skolan borde ha ett sådant generellt syfte att ha det som mål. 

Den sortens tävling finns ju redan lite grann fast på ett annat sätt. Om det är lika 

villkor från början [Likvärdiga program med likvärdiga prov] så tror jag absolut att 

det kan vara motivationshöjande. Vi och dem-känslan är ju en drivkraft.” 

EI2: 

”Ja, men jag tror fortfarande att det måste vara belöning annars kommer det aldrig 

att gå. Annars blir det “jag struntar väl i det. Jag bry mig inte.” Men om man pluggat 

och får gå tidigare från en lektion så blir det bara “hahahaha” och de andra tänker 

“Fan, jag vill också gå tidigare”. Har man jobbat som en idiot och så sitter någon och 

rita seriefigurer - hur kul är det.” 

EI4: 

”Så har det ju varit redan innan. Kommer ihåg i nian då det fanns klasser ända upp 

till D, då var det mycket sådant “Vilka har bäst betyg!” och ett tag var det ju min 

klass. Så det var ju en bra sporre. Samtidigt var jag en av de högpresterande, fast så 

är det ju med tjejer. Så det sporrade ju oss. När vi fick terminsbetyg. Det är en sådan 

sjukt onödig press och sen så fångar man ändå inte upp de som är utanför. Det är 

liksom det som är problemet, tror jag. Det måste vara något för allt. Är man lite 

tävlingsinriktad i sig så hittar man ju det på andra sätt så det finns ju redan där. Man 

gör ju det bara mer systematiskt att visa det. Den pressen finns ju liksom redan.” 

 En av lärarna talar om “rolighetsinflation”. Han menar att det blir lätt fel fokus och att 

skolarbetet bara känns tråkigt. Fokus bör ligga vid att hitta motivation kring skolämnena och 

göra dem mer intressanta och roliga att arbeta med. Davidsson & Flato(2010) tar upp den 

intresseväckande motivationen. Studieresultatet hos elever där intresset är väckt eller finns, 

har en högre studiemotivation. Finns inte ett intresse för ämnet finns det inte lika stort 

engagemang hos eleven. Det är viktigt med engagemang från både lärare och elever för att 

kunskapen ska bli mer varaktig. En lärare bör därför försöka lära känna sina elever för att 

veta vilka intressen de har (ibid). Skulle studiemotivationen och intresset för studierna öka 

om vi skulle sätta in spelelement är frågan., eller skulle det förlora fokus från skolämnena? 

Det är inte lätt att få ett konkret svar på denna fråga eftersom vi inte har någon befintlig 

plattform där det finns spelelement implementerat. Det vi kan se är att det finns ett intresse 

hos både elever och lärare med visst förbehåll från elevsidan. Lite tankar från lärare kring 

Gamification i lärplattformsmiljön. 

LI3: 

”Men det är ju att hitta någonting som de är intresserade av, någonting de verkligen 

vill göra.” 
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LI2: 

”Jag brukar försöka påverka klassrumsstrukturen. Visa att skolan står bakom dem. 

Genom att använda sig av ett levelsystem så blir eleven synlig på ett annat sätt i 

skolan. Många elever är i korridorerna, tillbakadragna eller utåtagerande – och det 

är deras personligheter (om vi bortser ifrån faktorer såsom utanförskap och bara ser 

till elevens egna val), och en plattform där elevens kunskap, progression och 

utveckling syns gör att eleven kanske i större utsträckning även på ett personligt plan 

motiveras.” 

LI4: 

”En väldig massa saker. De ska känna att de har nytta av de dem lär sig. Det är väl 

det absolut grundläggande. Men jag tror att deras motivation liksom min motivation 

kan styras genom att man får spela genom att exempelvis bygga en karaktär och få 

belöningar när man klarat av ett uppdrag. De tror jag funkar för alla åldrar, från tre 

åringen till nittifem- åringen”. 

Pink (2010) beskriver inre motivation -” Vårt medfödda behov av att styra våra egna liv och 

skapa nya saker, att förbättra både oss själva och vår värld”. 

     De flesta av dem vi intervjuade har en gemensam nämnare. Det är att de motiveras av bra 

kommunikation och vill ha en plattform som är flexibel och levande. Människan är en social 

varelse som har ett grund behov av att kommunicera med andra. Detta har visat sig än 

viktigare i den generationens om växer upp idag. De flesta nämnde Facebook som en som 

mall för en perfekt plattform. Det ansåg att det är viktigt med de sociala elementen som kan 

införas i en lärplattform som chatt möjligheter och status uppdateringar. 

EI4: 

”Ja, men okej. Alltså, det känns ju som att Facebook har blivit normen för samhället. 

Så skulle det likna mer det stuket så skulle säkert folk hänga mer där. Men samtidigt 

så finns det ju ändå de andra kanalerna.” 

EI1: 

”Skulle ni få Mark Zuckerberg att göra något Facebook-aktigt med det då hade det 

säkert gått. Bara för skolan. Att det skulle se ut som Facebook men att det har mer 

med skolan att göra. Det behöver inte vara att de är sådant där bög reklam och skit. 

Eller något sådant där ointressant med en gubbe som runkar eller nått sånt. 

EI1:  

”Jag vet inte om jag tycker att Facebook är så mycket roligare men där kan man ju se 

vad folk gör. Och så har det blivit som ett ticks man går in om man är ute på nätet. 

Och så. [gör tangentbordsljud].. loggar man in på Facebook. 

EI2: 

”Det är roligare.” 

UI1: 

”Men även att öka det sociala nätverkandet inom plattformen. Så man inte har en 

lärplattform där man får hemuppgifter och sedan går de på Facebook eller något 

annan chattmedia.” 

LI3: 

”Ja, för eleverna tror jag att de är hemma i det där. De har ju Facebook och får du 

någonting som liknar det eller där man kan posta bilder, posta videofilmer, dela med 

dig av en massa grejer och man kan kommentera varandras och sådär, det tror jag 

påverkar dem positivt. Sådana lärplattformar.” 

Detta visar att de flesta som vi intervjuade ser den sociala kontexten som en väldigt viktig del 

i skapandet av en lärplattform som kan stimulera och motivera både lärare och elever till en 
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bättre studiemiljö. Kan även detta hjälpa till att fånga upp dem som hamnar utanför? 

Davidsson & Flato (2010) diskuterar vikten med att elever bör känna sig delaktiga i de beslut 

som tas under studietidens gång. Kan då ett forum i plattformen likt Facebook vara något 

som öppnar upp för känslan att kunna diskutera och eventuellt kunna vara delaktig i olika 

typer av förändringar som sker inom skolan? Autonomi är begreppet som Davidsson & Flato 

(2010) använder sig av för att beskriva fenomenet. Begreppet innefattar inflytande, 

självbestämmanderätt och självständighet. Det har även visat sig att autonomi förstärker 

elevers motivation och förbättrar studieresultatet för eleverna. Detta framkommer även 

under lärarintervjuerna. Även Pink (2010) tar upp detta med att skapa motivation genom att 

öka ansvaret och skapa känslan av att vara delaktig i något större. Det finns någon tankegång 

hos lärarna om detta kopplat mot Gamification. 

LI2: 

”Ja, varje elev skulle kunna ha sådana uppgifter som de har gjort och som läraren 

tycker är bra. Exempelvis när elever loggar in så skulle de kunna komma upp vad 

någon elev skrivit eller gjort. Det kan vara på klassnivå eller kursnivå eller det bästa 

är kanske skolnivå där alla får ta del av vad andra elever gjort och kanske motiveras 

av det. Starka elever kan motivera de elever som har svagare motivation. Kanske kan 

man införa månadens bollplank. Där eleven får ett utökat ansvar- får en personlig 

utveckling i och med det. Det handlar inte om att eleven ska bli någon lärare men 

någon som kan dela med sig och hjälpa de som behöver den hjälpen. Att läraren kan 

ifrågasättas lite mer men man håller sig inom ramarna. Det blir att ta bort lite av 

lärarauktoriteten. Eleven har eget ansvar och läraren tar sista beslutet. 

Avdramatiserar lärarrollen. Skapar gruppkänslan, utmanar kunskap så andra kan 

se. Sedan kan det finnas belöning på individnivå. Där eleven kan uppnå en personlig 

utveckling blir mer personlig och ser eleven tydligare. Kräver ett större engagemang 

av läraren. Gör att eleven känner sig sedda. Ett kritiskt och ifrågasättande arbetssätt 

där eleven hela tiden lägger en stabilare grund för sin egen motivation och 

arbetsinsats.” 

4.4 Gamification 

Intervjuerna med lärar- och elevinformanter samt lärplattformsutvecklaren gav oss 

uppfattningen att en implementering av Gamificationelement kan komma att bli en naturlig 

övergång och utveckling av dagens traditionella belöningssystem. Belöningssystem av något 

slag har alltid funnits i skolmiljön. Den yttersta belöningen för våra studier idag är 

betygssystemet som vi får ut i slutet av terminerna eller i slutet av varje kurs. 

     Den viktigaste frågan att behandla över Gamification är om det är motivationshöjande för 

våra gymnasieelever. Vi ville ta reda på om en implementering av Gamificationelementen 

som belöningssystem skulle motivera eleverna att prestera bättre i sina studier. 

     Gruppen som visade vara mest positivt över Gamification var våra lärarinformanter. 

Samtliga lärarinformanter ansåg att motivationen skulle höjas avsevärt hos sina elever. Det 

finns redan belöningssystem i dagens studiemiljöer dock inte i den virtuella miljön. 

LI4 berättade om hur han har använt sig av tävlingar för att motivera elever på olika sätt som 

tävlingar: 

“[...] Och i svenskan har jag också haft en del tävlingar, faktiskt. Kört lite olika 

Jeopardy-spel.” 

LI4 tar upp vad han anser vara det bästa belöningssystemet för sina elever: 
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“Det bästa belöningssystemet i skolan är ju att man får gå hem när man är klar med 

uppgiften. Det är ju det som funkar allra bäst, för att få elever att jobba. Det är inte 

säkert att de gör sitt allra bästa med det belöningssystemet men de gör uppfiten.” 

Annat var det hos våra elevinformanter. Både EI1 och EI2 menade att en implementering av 

Gamificationelementen inte skulle göra någon större skillnad för deras motivation, att det 

kanske kan fungera som en liten skjuts för att prestera lite bättre än vad de hade gjort i 

vanliga fall för som EI2 säger: 

“För annars blir du gay.”[plugghäst enligt informanten] 

Elevinformanten EI3 var inne på samma spår och menade att ett belöningssystem skulle vara 

en bra morot för de skoltrötta eleverna samt de som inte vågar prestera sitt bästa eftersom de 

inte ville bli stämplade som “pluggon”: 

”Många av dem vill ju ha en coolstämpel för att de inte pluggar fast de kanske är en 

person som är väldigt duktig.” 

Elevinformanten EI4 är av annan åsikt. Hon menar att implementering av sådana 

spelelement skulle vara motivationshämmande och att det redan är för mycket hets med att 

jämföra av betyg bland elever. 

“Det blir alldeles för prestationsinriktat och pressat. Nej, visst. Det skulle få folk att bli 

mer stressade och rent hypotetiskt kan det få ett visst utslag på resultaten men jag 

tror att det negativa skulle balansera ut det där.” 

Vi har under intervjuerna diskuterat de olika spelelmenten. Av Badges, Poäng, Level och 

Ranking har samtliga elever sagt att de helst vill använda sig av Badges. EI4 säger: 

“Badges. För Ranking är bara skit och Poäng är också någon sorts rankning. Det är 

liksom. “Vad fan, ranka elever. Barn.” 

Lärarinformant LI2 talade om hur spelelementen inte skulle vara motiverande på individnivå 

men desto mer på kollektivnivå: 

 “ [...] Där man känner ansvar för gruppen. Att man hjälps åt och har gemensamt 

ansvar.” 

     Samtliga lärarinformanter såg inga risker med implementering av spelelementen. Tvärtom 

var de positiva till det och ansåg att det bara kan bidra till en ökad studiemotivation och 

bättre studieresultat. 

     Lärplattformsutvecklaren kan bara se positiva utfall av Gamificationelementens 

implementering: 

“Ja, det handlar om interaktionsgrejen, att öka användandet, att öka interaktionen, 

på så sätt få möjligheten att öka motivationen mot bättre studieresultat.” 

     Han ser heller inga risker med en implementering av dessa element då han menar att “det 

kommer inte att vara så utlämnande med personnummer.” 

 Lärare (LI) Elever (EI) Lärplattformsutveck 
lare (UI) 

Lärplattform Lärarna vill se mer 
flexibla lärplattformar. 
De är av den meningen 
att lärplattformarna bör 
vara flexibla, enkla att 
använda och tilltalande 
för att eleverna ska vilja 
använda 
lärplattformarna av 
egen vilja. 

EI använder 
lärplattformen så lite 
som möjligt och de 
känns rätt likgiltiga mot 
den. För att EI ska vilja 
använda lärplattformen 
måste de få mer av de 
sociala kanalernas 
karaktär, det är viktigt 
att den är 

UI vill utveckla en 
lärplattform som 
attraherar människor 
till att använda den. UI 
vill göra den mer mobilt 
och öka interaktiviteten 
och öka de sociala 
funktionerna. 
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  designmässigt 
tilltalande. 

EI menar att deras 
attityd mot 
lärplattformen först och 
främst hänger på 
lärarens inställning mot 
den. 

 

E-learning Överlag är lärarna 
positiva till ett mer 
digitaliserat lärande. De 
menar att det skulle 
effektivisera  
lektionerna och att de 
kan ägna mer tid till att 
hjälpa elever. 

De anser att den här 
inlärningsmetoden är 
stimulerande då den är 
individanpassad och de 
får sina studier 
anpassade efter sina 
speciella behov. De 
menar att E-learning 
öppnar för en bättre 
kommunikation. 

UI ser stora möjligheter 
i att digitalisera 
lärandet då allt förblir 
sparat och ger 
möjligheter för ett ökat 
lärande för de som 
behöver hjälpen. 

Gamification Lärarinformanterna 
visade sig vara enbart 
positiva till ett 
införande av 
Gamification i 
lärplattformar och 
menar att 
belöningssystem redan 
finns och att flytta över 
det till det virtuella 
rummet känns som en 
naturlig övergång. 

Till skillnad från 
lärarna är EI inte lika 
positiva till 
implementeringen av 
Gamification i 
lärplattformen. De 
menar att 
Gamificationelementen 
som belöningssystem 
skulle vara en bra 
morot för elever som på 
något sätt hämmas av 
en fullständig 
prestation men att det 
skulle ge ett negativt 
utslag på elevernas 
välmående på grund av 
att det blir för 
prestationsinriktat och 
att det redan finns 
tillräckligt med hets i 
skolan. 

UI ser enbart positiva 
utfall av en 
implementering av 
Gamificationelementen 
och menar att det ökar 
interaktionen mellan 
lärare-elever och elever- 
elever, och att detta är 
en viktig faktor för att 
öka motivationen för ett 
bättre studieresultat. 

Motivation Lärarna anser i stort 
att belöningar kan vara 
motiverande. Det 
förespråkar att det bör 
vara ett system med 
individuella belöningar. 
För att inte svagare 
elever ska tappa 
motivation att bara de 
starka eleverna får 
belöningar. Lärarna tar 
även upp vikten av en 
flexibel och levande 

Eleverna förespråkar 
en mer kommunikativ 
lärplattfrom för att öka 
sin studiemotivation. 

Bara för att det är 
roligt är det inte 
motiverande anser de 
flesta av eleverna. De 
vill få en förståelse för 
att varför de måste 
utföra uppgifter för att 
känns sig motiverad att 
utför dem. plattform för 
att öka 
studiemotivationer 

Utvecklaren anser 
att det är viktigt att lyfta 
fram bra saker som 
människor gör. Det är 
bra att ge ansvar för att 
öka motivationen, det 
ger en känsla av att vara 
en del av något större. 

Bild 4: Tabellen ovan är en sammanställning av vårt resultat. 



 

30 
 

5 Diskussion 

5.1 E-learning 

Funderingar som har kommit fram under vår undersökning är, hur långt kan vi gå i 

användandet av nätbaserade utbildningar och i vilken ålder är elever mogna att ta det 

ansvaret för sina studier, som det innebär med den här typen av utbildningsform. Vi anser att 

vårt samhälle inte är riktigt redo för enbart nätstudier ännu. Den traditionella 

undervisningsformen vinner fortfarande. Många vill ha kvar den fysiska känslan av lärare 

och elev interaktion. Men vi är öppna för att kommande generationer väljer att arbeta mer 

nätbaserat och flexibelt under sin studietid. Här har vi också vägt in att vi alla fungerar olika. 

Det vi upplever är att interaktionen dator och människa ökar helatiden och skapar andra 

förutsättningar och övergågen kanske faller sig mer naturligt för kommande generationer. 

     Vår studie har lärt oss att E-learning är en inlärningsmetod som redan har kommit in i de 

svenska klassrummen. Lärarna uppfattar den här metoden som givande och som bra 

komplement till den traditionella klassrumsinlärningsmetoden. Lärarna får mer tid över till 

annat än att ge ut information till eleverna, interaktionen lärare - elev ökar, de skapar bättre 

relation och får mer förståelse och insyn på hur eleverna har det med sina studier. Redan 

innan vi påbörjade vår studie förstod vi att den här metoden skulle uppskattas, vi förstod 

även att den skulle vara uppskattad av elevinformanterna. Tapscott (2008) tar upp hur 

dagens ungdomar är kräsna och att det måste ta till andra medel för att de ska prestera och 

vilja lära sig. Den här inlärningsmetoden ger möjlighet för individanpassning och detta är 

viktig faktor att ta i beaktande för våra ungdomar. 

    Även fast E-learning är uppskattat och börjar bli en del av utlärningen i den svenska skolan 

är det vissa saker med införandet av teknologin som fortfarande visar sig vara svårsmält. 

Bland annat är det implementeringen av Gamification i lärplattformar som eleverna tyvärr 

inte riktigt förstod poängen av. Fastän en sådan här implementering skulle kunna tänkas ge 

ett positivt utslag vid läxor, prov och annat på kortsiktigt, tror inte eleverna att det skulle 

spela en större roll i längden. Elever som redan är duktiga i skolan behöver inte den här 

sortens belöningssystem för att motiveras eftersom de redan har den inre motivationen i sig 

själva. Både lärare och elever är ense om att det är eleverna som annars inte vågar prestera i 

skolan som skulle få mest utdelning av en Gamificationimplementering. 

5.2 Lärplattformar 

Det som vi funnit med vår studie är att individanpassning gör det svårt att göra den ultimata 

lärplattformen. För vad är den ultimata lärplattformen? Det är svårt att säga eftersom vi alla 

fungerar olika och har olika sätt att ta in och lära. Det har varit en aspekt som vi har 

diskuterat och upplever att det finns problematik kring att hitta något som passar alla. Vi 

anser att en lärplattform ska designas utifrån tanken om flexibilitet för att skapa bästa 

förutsättningar för den stora gruppens bästa. Vi upplever att det även ligger en stor vikt vid 

hur läraren hanterar lärplattformsmiljön och vilken typ av utlärningsmetod som de väljer att 

använda, kopplat mot E-learning. 

5.3 Motivation 

Genomgående i vår undersökning har det visat sig att den sociala biten varit den viktigaste 

delen för både lärare och studenter för att skapa en ökad motivation. Både lärare, elever och 

lärplattformsutvecklaren har talat om vikten av att lärplattformen bör vara mer flexibel och 

med bättre kommunikations möjligheter. Genomgående har alla informanter tagit Facebook 
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som ett statuerat exempel för en bra plattformsmiljö. Det är något som även vi har reflekterat 

över under processens gång. Vi fick en bra referens i Tapscotts (2008) tankar kring den nya 

Net- generationen som vill förena nytta med nöje. Vi upplever att människor är sociala 

varelser som behöver den sociala kontexten för att fungera och må bra. 

     Utifrån vår undersökning lärde vi oss att det bästa belöningssystemet för våra 

gymnasieelever är tid; att de får sluta tidigare från lektioner eller gå hem tidigare för dagen. 

Ett annat resultat vi fick av vår studie var att det förvånansvärt nog var lärarna som var mest 

positiva inför den här sortens implementering. Eleverna ansåg att det skulle fungera till en 

del, att de kunde få ett visst positivt resultat vid prov men att prestations krav som kommer 

ifrån den här implementeringen enbart skulle orsaka prestationsångest. Både elever och 

lärare var ense om att det var de högpresterande eleverna som skulle gynnas av den här 

implementeringen, de som redan var duktiga i skolan och de som redan hade motivationen 

för att studera. 

5.4 Gamification 

Åsikterna kring implementering av Gamification i lärplattformsmiljön hade lärare och elever 

förvånansvärt skilda åsikter. Vi hade en teori att eleverna skulle vara mer motiverad att 

implementera Gamification än vad som fram kom i studien. Det visade sig att lärarna var mer 

entusiastiska att använda Gamification som studiemotivationsmotor. Eleverna menade att 

den här sortens implementering egentligen bara fungerar för elever som redan är 

målinriktade. Elever som har svårt att prestera får kämpa hårdare och det kommer att må 

sämre. Det är även något som vi funderat kring före och under processen med vår studie. 

Flera av lärarna pratade om att försöka hitta ett sätt där fokus ligger på individanpassning. 

Vår diskussion kring detta har även varit att kommande generationer kan vara mer mottaglig 

för en implementering av Gamification i lärplattformen. Vi anser att utveckling och design av 

lärplattformar bör vara något som bör fortgå och inte stagnera, för att kunna fylla de behov 

som eleverna och lärarna har. När vi tittat på tidigare plattformar har det sett likvärdiga ut 

och inte utvecklats nämnvärt sedan de började komma in i skolvärlden. 

     Den här studien har pekat på att våra ungdomar inte är i beredda för en utveckling av 

belöningssystemet med Gamificationelementen ännu. Trots att den här implementeringen 

kan komma att bli en naturlig övergång och säkert en självklarhet i framtiden. I dagens läge 

vinner dock traditionella belöningssystemet över en implementering av Gamification i 

elevernas lärplattform för att belöna dem. När det gäller belöningar har vi funderat om det är 

som Pink (2010) tar upp. Belöning fungerar oftast i vissa sammanhang och tappar effekten 

om det belönas hela tiden. Det gäller att hitta ett belöningssystem som kan fungera för alla 

elever. Det kan vara en riktigt stor utmaning eftersom allt handlar om individen och 

individers behov. Belöningar kan få ett positivt utslag på resultaten men vi är tveksamma om 

inte belöningar fungerar i längden. Viss belöning kan alltid stimulera men det finns gränser. 

Var gränsen ligger i detta är svårt att säga och är tillviss del även en generationsfråga. 

Eleverna ansåg att det skulle fungera till en del, att de kunde få ett visst positivt resultat vid 

prov men att prestationsmåsten som kommer ifrån den här implementeringen enbart skulle 

orsaka prestationsångest. Både elever och lärare var ense om att det var de högpresterande 

eleverna som skulle gynnas av den här implementeringen, de som redan var duktiga i skolan 

och de som redan hade motivationen för att studera. 

     En annan problematik med att införa Gamification i lärplatformsmiljön är skolväsendet 

som inte har förändrats speciellt mycket. Allt annat har utvecklats och har anpassats mer in i 

sin tid och sitt syfte förutom just på utbildningsfronten. På grund av detta känns det som att 

det inte finns något större behov av Gamification idag. Vi möttes till största del av positiva 



 

32 
 

intryck av lärarna som ansåg att en implementering inte skulle innebära något som helst 

problem, att det skulle motivera och skapa bättre skolprestation. Eleverna gav oss intrycket 

att det skulle skapa om än mer en elitistisk gruppsyn. De påstod att det redan finns mycket 

hets i skolan med betygen, och att en implementering av exempelvis rankning elementet 

skulle skapa prestationsångest. Vi fann att eleverna såg det som en öppning för mobbing, 

något som lärarna inte höll med om i samma utsträckning. De förstår att dem måste agera 

flexibelt i ett sådant sammanhang och att en öppen rakning inte skulle fungera. Men de 

menar även att mobbing inte skulle på grund av Gamification men av andra underliggande 

faktorer som redan finns i samhället. Vi har sedan tidigare förståelsen att ungdomar i den här 

åldersgruppen är känsligare för grupptryck och är därför måna om att passa in. Ett alltför bra 

betyg skulle ge “plugghäst”- stämpeln och är ingenting de vill ha om eleven vill vara en av de 

“coola”. Vi antar därför att en Gamificationimplementering i det här sammanhanget bara ger 

positivt utslag då eleverna som berörs av den här oron kan få prestera ifred med anledningen 

att “det ser bra ut i min progressbar/ranking/får mer poäng på min sida.” 

6 Slutsats 

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att lärplattformar bör utvecklas mot en mer 

kommunikativ och social miljö. Vi är medvetna om att lärplattformarna som används idag 

inte uppfyller annat än de basala behoven. Lärplattformarna behöver samhällsanpassats och 

framförallt teknikanpassats för att uppfylla kraven som våra ungdomar har idag. 

     För att ungdomarna ska vilja använda lärplattformarna som skolan tillhandahåller är vi av 

den åsikten att det är viktigt att plocka in olika element från de stora sociala kanalerna. Våra 

lärare, elever samt lärplattformsutvecklare hade en likvärdig åsikt i detta. Det vi har kommit 

fram till i denna undersökning är att det är viktigare att införa sociala element i plattformen i 

dag som ett första steg. Det förvånade oss lite att gamifacation inte hade ett större intresse 

hos eleverna. Eleverna behöver hitta en mening för att kunna motiveras av den typen av 

stimuli. Alla elever ansåg att det inte spelade någon roll om de fick poäng eller badges om det 

inte fanns en belöning som fyllde deras behov. Vi har kommit fram till att tyngden i nuläget 

ligger på att designa en mer levande och flexibel lärplattform som underlättar 

kommunikationen och anpassas mer efter individen. Att införa Gamification i lärplattformar 

idag fyller inte den funktion som det i slutändan var meningen att fylla. Vi menar inte att de 

inte ska kunna införa Gamification i lärplattformen dock anser vi att det passar bättre längre 

fram. 

     Vi anser att elevernas ljumma intresse för Gamification i lärplattformen till stor del 

handlar om att utvecklingen av lärplattformen är oregelbunden. Lärplattformen som används 

idag är basala och en utveckling till en avesvärt mycket mer utvecklad plattform blir en 

alldeles för stor skillnad. Vi menar att progressionen (utvecklingen) måste ske i en jämn takt 

annars blir följden en för stor klyfta och detta resulterar i att ingen har följt med i 

utvecklingen. Följden blir att eleverna inte förstått förändringen då den inte har skett på ett 

naturligt sätt. 

     Vad beror det på att lärarna är mer positiva till Gamification än eleverna? Utifrån den 

förförståelse vi har om spel finns skillnaden mellan attityd och emellan generationer. Vi 

anser att ungdomar idag har ett annat förhållningsätt till spel och spelande än vad den äldre 

generationen har, med den äldre generationen menar vi ungdomarnas föräldrar. Det vi 

upplever med den äldre generationen är att de tänker att barn och ungdomar lägger mycket 

tid på spelandet och alltså borde vara något som motiverar dem även i en lärmiljö. Vi tolkar 
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detta fenomen som att elever har ett annat behov idag än vad tidigare generationer har haft, 

bara för att det är roligt är inte motiverande. Enligt Tapscott (2008) har Net-Generation ett 

behov av att känna ett sammanhang, de gör inget som de inte vill göra. Det är även något som 

vi har fått fram från flera olika håll i vår studie; att eleverna vill känna ett samanhang. De 

behöver förstå varför de gör det de måste göra, sammanhang är en viktig drivkraft i vår 

motivation. Det är lätt att utifrån detta anta att Gamification kan få elever mer motiverade. 

Det vi kommit fram till är att det är svårt att få in Gamification på ett engagerande sätt, med 

tanke på hur spelvana de flesta elever är. De spelar många olika spel som redan fyller deras 

nöjesbehov. 

     Det som vi även kommit fram till att det är svårt att göra en rättvis bedömning om detta 

eftersom det inte finns någon lärplattform som har Gamifiction implementerat.  Det finns 

mycket att utforska på detta område och det vore intressant att göra en studie om detta med 

en färdig lärplattform. Det är svårt för elever att sätta sig in i ett sammanhang där 

Gamification är implementerat. Fokus för dagens elever låg även mer mot sociala medier 

istället för mot Gamification. Vi har kommit fram till att detta med Gamification inte är det 

som prioriteras högst för tillfället hos elever. 

     Dagens gymnasieelever förstår inte behovet av att införa Gamification i lärplattformen 

som det ser ut i dagsläget. Det vi har lärt oss av denna studie har lärt oss att det borde 

fokusera på att göra lärplattformarna mer socialt anpassade för att eleverna ska använda 

lärplattformarna som en självklarhet i sin vardag. 

Att fokusera på att införa sociala medier i lärplattformen känns viktigare än själva införandet 

av Gamification i dagsläget. Vi vill påstå att när de sociala funktionerna är etablerade i 

lärplattformen då kan de börja planera för en Gamificationimplementering. 
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Bifogade bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär Lärare 

Bakgrund och Erfarenheter 

• Vilken är din bakgrund inom läraryrket? 

• Hur påverkar användningen av IT skolan? 

• Vilken erfarenhet har du av lärplattformar? 

• Har du egen erfarenhet av spel, spelar du själv? 

• Vad är det för typ av spel du spelar? 

Nuvarande situation och lärplattform 

• Hur ser undervisningssituation ut i lärplattformen i dagsläget? 

• Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? 

• Anser du att skolan har tillräckligt IT-stöd? 

• Hur fungerar den befintliga lärplattformen? 

• Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? 

• Hur påverkar lärplattformen studenternas inlärning och studiemiljö? 

• Hur påverkar lärplattformen din arbetsmiljö? 

Gamification och Motivation 

Under detta frågeavsnitt kommer vi ge lärarna en bättre begreppsbeskrivning för att få bättre 

förståelse. 

• Hur vill ni att lärplattformen ska se ut för att öka er arbetsmotivation? 

• Vad anser ni kan påverka elevernas studiemotivation? 

• Hur anser ni att användande av spelmekaniker i lärplattformen kan tillföra    

studiemotivationen bland eleverna? 

• Vilka risker anser ni att det finns att applicera spelmekaniker i 

lärplattformsmiljön? 

• Har ni några tankar kring vilka spelmekaniker som kan ge en negativ effekt på 

elevers motivation. 

• Har ni några tankar kring vilka spelmekaniker som kan vara belönande och 

skapa motivation för elever? 

• Att ge elever konsekvenser genom att använda spelmekaniker, hur skulle de 

kunna motivera elever att öka studiemotivationen? 

• Vilka typer av belöningar har du själv använt dig av för att öka elevers 

motivation? 

• vilka typer av belöningar tror du skulle fungera att applicera i en 

lärplattformsmiljö? 

  

 



 

37 
 

Bilaga 2 Frågeformulär Elever 

Frågor om Lärplattformen 

• Hur tycker ni att er lärplattform fungerar? 

• Tycker ni att er lärplattform är bra? 

• Vad skulle kunna förbättras med den aktuella lärplattformen? 

• Vad är det som gör att ni söker er till andra sociala medier/andra kanaler när 

det finns en plattform som är avsedd för skoländamålet? 

• Hur påverkas er inställning till lärplattformen av hur era lärare använder sig av 

den? 

• Vad anser ni är de stora bristerna med lärplattformen? 

• Av egen erfarenhet så vet vi att det är ett nödvändigt ont att använda 

lärplattformen - att vi helst loggar in när vi bara måste osv. Vad skulle få er att 

gladeligen använda det som en primär källa för era skolstudier? 

• Hur är lärplattformen att arbeta med? (Är den krånglig? Svårnavigerad?  

Litet/Stort minnesutrymme? Ful? Stel?) 

• Vad tycker ni om skolans IT-stöd? (Räcker datorerna? Är lärarna IT-

kompetenta? 

Frågor om implementering av Gamification/Frågor om Gamification 

• Vad vet du om Gamification? 

• Vad tycker du om idén att implementera in Gamificationelementen i 

lärplattformen? 

• Vad tycker du om idén att implementera in Gamificationelement i 

lärplattformen för att ni ska vilja använda lärplattformen mer? 

• Vilka spelelement skulle ni vilja se i en lärplattform? 

• Vad tycker du om idén att “flytta” lite av er skolmiljö till en virtuell värld? 

(Tänker på att föra diskussioner i forum som liknar Second Life där personal 

samt elever kan skapa egna avatarer?) 

• Vilka Gamificationelement skulle vara mest motiverande för dig? 

Frågor om Motivation 

• Hur är din studiemotivation överlag? 

• Vad skulle få dig att motiveras bättre i skolan? 

• När gör du dina skolarbeten som bäst? Jobbar du bäst när det närmar sig 

deadline? Hur mycket skjuter du upp dina skolarbeten till sista sekunden? Vad 

skulle få dig att fördela ditt skolarbetande mer jämt? 

• Tror du att en implementering av Gamificationelement i lärplattformen skulle 

öka din studiemotivation? 
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Bilaga 3 Frågeformulär till Lärplattformsutvecklaren 

Bakgrund och Erfarenheter 

• Vad har du för yrkesbakgrund? 

• Vilken erfarenhet har du av lärplattformar? 

• Har du egen erfarenhet av spel, spelar du själv? 

• Vad för typ av spel spelar du? 

Lärplattform 

• Vad är målet med plattformen? 

• Vad ser du för problematik att bygga den här lärplattformen? 

• Som vi har förstått det så håller ni på att bygga en förbättrad lärplattform, vad 

har ni utgått ifrån när ni har designat den nya lärplattformen? 

• Vad ser du för utmaningar med att designa lärplattformar? 

Gamification 

• Vad har du för tankar kring att implementera Gamification i lärplattformiljöer? 

• Ser du några risker med att implementera spelelement i lärplattformen? 

• Ser du några fördelar med att implementera spelelement i lärplattformen? 

Motivation 

• Hur belönar samt bestraffar du för att öka dina arbetares motivation? (Allmänt 

om motivation) 

• Vad har du för tankar när det gäller spelelement och motivation? 

Övriga frågor 

• Hur skulle din ultimata lärplattform se ut? 
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Ingress som användes vid intresseförfrågan till lärarna 

Ingressen 

Vi är två studenter på Umeå Universitet som läser vår sista termin på BIT-Programmet, 

Beteendevetenskap mot IT-miljöer. Vi har valt att skriva om hur Gamification kan användas 

för att öka studiemotivationen bland gymnasielever. Vad är då Gamification? Det är ett 

relativt nytt begrepp där man har tagit olika typer av spelstrategier och satt in dessa i nya 

sammanhang. Det som vi vill undersöka är hur och vilka spelstrategier som kan vara aktuella 

att använda som verktyg i en läroplattformsmiljö. De spelstrategier som vi kommer att vilja 

titta på är poäng, achievement badges och ranking. Vi vill studera om dessa strategier kan 

öka studiemotivationen hos gymnasielever. Det sätt vi har valt att studera detta är genom att 

göra intervjuer med utvalda lärare och göra ett enkätutskick till samtliga elever. 
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Brev till lärarna 

Hej! 

Vi är två studenter på Umeå Universitet som läser vår sista termin på BIT-Programmet, 

Beteendevetenskap mot IT-Miljöer. Vi har valt att skriva om hur Gamification kan användas 

för att öka studiemotivationen bland gymnasielever. Vad är då Gamification? Det är ett 

relativt nytt begrepp där man har tagit olika typer av spelstrategier och satt in dessa i nya 

sammanhang. Det som vi vill undersöka är hur och vilka spelstrategier som kan vara aktuella 

att använda som verktyg i en lärplattformsmiljö. De spelstrategier som vi kommer att vilja 

titta på är poäng, achievement badges och ranking. Vi vill studera om dessa strategier kan 

öka studiemotivationen hos gymnasielever. Det sätt vi har valt att studera detta är genom att 

göra intervjuer med utvalda lärare och göra ett enkätutskick till samtliga elever. 

Vi har valt att göra en enklare begreppsbeskrivning för att förbereda er för frågorna kring 

Gamification. 

Vår uppsatts kommer vi att använda oss av lite olika begrepp gällande Gamification. Vi vill 

kort beskriva hur vi kommer att använda oss av de olika begreppen. I vår studie kommer vi 

använda oss av begreppen Gamification, spelmekanismer eller spelstrategier. 

Gamification är användandet av spelstrategier inom kontext som traditionellt inte hör 

samman med spelande. Spelstrategier sätts in i andra sammanhang än vi är vana vid för att 

öka motivationen och engagemang. Gamification är ett fenomen som hämtat inspiration från 

framförallt datorspel för ett nytt sätt att integrera mellan människa och informationssystem. 

Det är inte något nytt fenomen att använda spelstrategier, det har alltid funnit på ett eller 

annat sätt. Gamification bygger på tankesättet av frivilligt deltagande, som det gör i spel. 

Spelsmekanismer är olika typer av metoder som används inom spel för att belöna och till viss 

del även bestraffa för att skapa motivation och engagemang hos användaren. 

Spelmekanismer kan man se som grundläggande byggstenar, där olika typer av mekanismer 

plockas ihop för att skapa ett resultat i ett visst sammanhang Vi kommer att studera 

spelmekanismer: Poäng, Achiment-badges, ranking och level. . 

Spelstrategier bygger på att hitta sätt att uppnå sina mål i spelet. Genom att göra en plan med 

olika faser av att planera, att utföra och göra en uppföljning nås ett visst mål och resultat. 

Strategin bygger även på att nå olika delmål innan det slutmålet kan nås. Dessa delmål är 

viktiga för det blir mer motiverande att komma vidare och det känns inte lika svårt att nå 

målet. 

Våra frågeställningar kommer att beröra dessa områden. 

Vi kommer att ställa frågor som berör er bakgrund som lärare och om ni har egen erfarenhet 

av spel. Våra frågor kommer beröra befintliga lärplattformen och undervisningen i dag och 

era erfarenheter kring det. Vårt sista avsnitt kommer beröra Gamification och era tankar 

kring detta. 

Med vänliga hälsningar  

Eleonore Nilsson & Jillian Valino 

  


