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Abstract
For a long time, it has been reported that distance education has high dropout rates.
Previous research has shown that a reason why students fail to complete their distance
education may be due to lack of social interaction and thus a feeling of isolation for the
student. One way for higher education institutions to reduce the number of student
dropouts could be to create a feeling of connectedness. Gamification means that game
elements are used outside the game context to engage the user. Social gamification may
be seen as a subgroup where game elements originating from social games are used.
Social games are based on social interaction and therefore contain game elements where
users are able to interact with each other. This study was conducted with a design
research approach where social game elements were implemented in a prototype to
evaluate how a sense of connectedness can be supported. This study resulted in four
design advice on how digital learning platforms may be designed to support a feeling of
connectedness.
Keywords: E-learning, distance education, connectedness, social gamification

Abstrakt
Under en lång tid har det rapporterats att distansstudier har ett högt antal studenter
som gör studieavhopp. Tidigare forskning har visat att en anledning till att studenter
inte fullföljer sin distansutbildning kan vara en brist på social kontakt och därmed en
känsla av isolering hos studenten. Ett sätt för lärosäten att minska antalet studieavhopp
skulle kunna vara att skapa en känsla av samhörighet för studenten. Spelifiering innebär
att spelelement används utanför spelkontexten för att engagera användaren. Social
spelifiering kan ses som en undergrupp där spelelement används från sociala spel.
Sociala spel bygger på social interaktion och innehåller spelelement där användarna kan
interagera med varandra. Denna studie utfördes med en designorienterad
forskningsansats där sociala spelelement implementerades i en prototyp för att se hur
en känsla av samhörighet kan stödjas. Denna studie resulterade i fyra designförslag för
hur digitala lärplattformar kan designas för att stödja en känsla av samhörighet.

Nyckelord: E-lärande, distansstudier, samhörighet, social spelifiering
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1 Introduktion
Datorer har under de senaste 20 åren förändrat människors sätt att göra saker, och är
idag en viktig del av människors vardagliga liv (Markopoulos, Dossis, Fragkou &
Kasidiaris, 2016). Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har
påverkat samhället och hur människor arbetar, kommunicerar och lär sig (Simões,
Redondo & Vilas, 2013). Detta har skapat undervisningsmöjligheter för universitet och
förändrat utbildningen med nya kommunikations- och lärosätt (Bedrule-Grigoruta &
Rusua, 2014).
Universitet kan nu använda sig av e-lärande, som är en form av lärande som sker via
internet, ett nätverk eller en fristående dator (Markopoulos et al., 2016). Människor kan
därför få tillgång till utbildning från olika platser och vid vilken tid som helst, förutsatt
att de har tillgång till en dator. E-lärande har på grund av sina fördelar vuxit, då det både
är billigare och snabbare än fysisk klassrumsundervisning (Markopoulos et al., 2016).
Även om e-lärande har öppnat upp möjligheter för universitet, så har det även medfört
utmaningar. Massive Online Open Courses (MOOCs) institut rapporterar att många
studenter som studerar på distans inte fullföljer sin utbildning (Khalil & Ebner, 2014). I
Storbritannien är det ca 20 procent som tar examen vid distansutbildning jämfört med
80 procent vid utbildning med fysiska möten på universitet (Inkelaar & Simpson, 2015).
I Sverige är skillnaden mindre men fortfarande förekommande; en undersökning av
Statistiska centralbyrån (SCB) visade att av samtliga distansstudenter var det 57 procent
som slutförde sina kurser, vilket var lägre än campusstudenterna, där 82 procent
slutförde sina kurser (SCB, 2012).
Anledningarna till studieavhopp på distans kan vara många. Lee och Choi (2011)
identifierade tre olika kategorier med faktorer som kan påverka valet till studieavhopp,
nämligen studentfaktorer, kurs- och programfaktorer samt miljöfaktorer. Inom kursoch programfaktorer nämns underliggande faktorer såsom interaktion mellan
studenter, interaktion mellan student och fakultet samt studentens deltagande i kursen
(Lee & Choi, 2011). Studien visade att studenter som aktivt deltog i interaktioner,
speciellt interaktion med lärare och innehåll, var mer benägna att slutföra kurser (Lee &
Choi, 2011). Forskning har även visat att studieavhopp vid distansstudier kan vara
förknippat med en känsla av isolering, brist på interaktivitet (Khalil & Ebner, 2014) och
minskad motivation, då känslan av samhörighet är lägre (De-Marcos, Domínguez, Saenzde-Navarrete & Pagés, 2014).
Spelifiering är ett koncept som primärt undersökts inom marknadsföring, men har visat
sig ha potential även för andra områden såsom hälsa och utbildning (Simões et al., 2013;
Raymer, 2011). Spelifiering innebär att spelelement används utanför en spelkontext
(Deterding, Khaled, Nacke & Dixon, 2011). Exempel på olika spelelement som används
för att engagera användare är emblem, nivåindelning och topplistor (Deterding et al.,
2011). Genom att använda spelelement kan användare bli mer motiverade och
engagerade till att använda en produkt eller tjänst (Deterding et al., 2011).
Vikten att designa för samhörighet i samband med e-lärande har uppmärksammats av
tidigare forskning (De-Marcos et al., 2014; Krause, Mogalle, Pohl & Williams, 2015). Ett
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sätt att möjliggöra för användare att interagera med varandra kan vara genom social
spelifiering, som är en undergrupp inom spelifiering (Simões et al., 2013). Social
spelifiering bygger på social interaktion mellan användare (Simões et al., 2013) och
innebär bland annat interaktiva tävlingar och samarbete (Huang & Soman, 2013).
Vid design för samhörighet har tidigare forskning identifierat att studenter bör ha
möjlighet att få feedback och kommunicera (Bolliger & Inan, 2012). Ifall studenter
känner en känsla av samhörighet kan det leda till större vilja att delta i aktiviteter och
att ha kontakt med andra (Bolliger & Inan, 2012). För att en känsla av samhörighet ska
ges är det viktigt att studenter bland annat kan arbeta tillsammans, ta hjälp av andra och
få uppmuntran till social interaktion (Bolliger & Inan, 2012). Då social spelifiering
bygger på social interaktion och skulle kunna möjliggöra nya sätt för studenter att
interagera och ta kontakt med andra (Simões et al., 2013), skulle det kunna stödja en
känsla av samhörighet. Då känslan av samhörighet kan påverka studieavhopp kommer
studien att undersöka hur social spelifiering skulle kunna stödja en känsla av
samhörighet hos studenter, och har följande frågeställning:
Hur kan digitala lärplattformar designas för att stödja en känsla av samhörighet?

1.1 Syfte
Denna studie kommer att implementera spelelement från sociala spel, med fokus på
samhörighet, på en digital lärplattform. Studien kommer genom en designansats
använda spelelement från social spelifiering, där användandet av sociala spelelement
ämnar stödja känslan av samhörighet. Syftet är att bidra med designförslag för hur
digitala lärplattformar kan designas för att ge en känsla av samhörighet.

1.2 Avgränsningar
Studien kommer att undersöka hur digitala lärplattformar kan designas för att ge en
känsla av samhörighet. En avgränsning till distansstudier har gjorts, då det är en
studieform där studenten kan få minskad kontakt med andra studenter och fakultet,
vilket gör att en känsla av samhörighet på lärplattformen blir viktig. Vidare är
avgränsningen gjord då samhörighet i samband med distansstudier har potential till att
reducera antalet studieavhopp.
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2 Relaterad litteratur
I detta avsnitt förklaras studiens centrala begrepp. Avsnittet börjar med en beskrivning
av e-lärande och olika orsaker till studieavhopp. Vidare förklaras samhörighet och vad
som är viktigt för att en känsla av samhörighet ska ges. Avsnittet avslutas med
spelifiering och social spelifiering, där sex olika mål med social spelifiering presenteras.

2.1 E-lärande
E-lärande innebär teknikbaserat lärande där överföring av färdigheter och kunskaper
sker elektroniskt via ett datornätverk (Zhang, Zhao, Zhou & Nunamaker, 2004). Att
studenter kan lära sig från varierad plats och tid är några fördelar som lett till att elärande har fått snabb tillväxt (Markopoulos et al., 2016). Lärandet kan även ske på olika
vis, bland annat genom videoinspelade föreläsningar, diskussionsforum eller
meddelanden (Hrastinski, 2011). Dessa varierade kommunikationsmöjligheter gör att
lärplattformar kan erbjuda olika former av undervisning.
E-lärande kan ske i form av distanskurser som kan vara helt nätbaserade eller innehålla
obligatoriska träffar. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) definierar en distanskurs som
utbildning som kan vara helt eller delvis nätbaserad där lärare och studenter är åtskilda
både rumsligt och tidsmässigt (UKÄ, 2017). Detta kan ge studenter mer flexibilitet och
möjlighet att självständigt planera sina studier.
Trots många positiva aspekter med e-lärande har användningen också bidragit till
utmaningar för universitet. Under en lång tid har det rapporterats att distanskurser har
ett högt antal studenter som gör studieavhopp (Poellhuber, Chomienne, & Karsenti,
2008). Att inte avsluta en kurs kan leda till lägre självförtroende och självkänsla, som
kan hindra studenterna från att vilja registrera sig på nytt på distanskurser (Poellhuber
et al., 2008). Antalet distansstudenter som väljer att inte slutföra sin utbildning har visat
sig vara högre än för de studenter som studerar på campus (SCB, 2012).
Skillnaden i studieavhopp kan bero på olika orsaker. En anledning kan vara brist på
social kontakt och därmed en känsla av isolering hos studenten (Khalil & Ebner, 2014).
Distanskurser med fler fysiska möten visade sig ge nöjdare studenter när det kom till att
göra skriftliga och muntliga presentationer, självständigt lösa problem, samarbeta med
andra, och utveckla förmåga till kritiskt tänkande (SCB, 2012). Distansutbildningen går
mot allt mer flexibel utbildning som är helt nätbaserad (UKÄ, 2017), vilket gör det
viktigt att se hur studenter kan motiveras till att fortsätta att studera på distans och inte
göra studieavhopp.
Simpson (2013) skriver att motivation är viktigt vid lärande och att distansstudenter är
särskilt utsatta för att förlora sin motivation. Orsaker som kan påverka motivationen
negativt hos distansstudenter är att studier ofta sker i isolation från institution, lärare
och andra studenter (Simpson, 2013).
Hart (2012) har också visat på faktorer såsom isolation och minskat engagemang i
aktiviteter som orsaker till att studenter inte fullföljer sin distansutbildning.
Engagemang i aktiviteter definieras som den tid som studenten spenderar på att läsa
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och svara på inlägg, samt läsning av diskussioner (Hart, 2012). Att spendera mindre tid
på dessa aktiviteter har visat ha ett samband med studenters studieavhopp.
Lee och Choi (2011) har utifrån de senaste 10 årens forskning kring studieavhopp vid
distansstudier identifierat ett flertal olika anledningar till studieavhopp. Anledningar till
studieavhopp är många, bland annat studentens akademiska bakgrund, datorvana, och
motivation (Lee & Choi, 2011). För att förstå anledningarna bakom studieavhopp delar
de in faktorerna som identifierats i tre olika kategorier, studentfaktorer, kurs- och
programfaktorer samt miljöfaktorer (Lee & Choi, 2011).
Under kategorin kurs- och programfaktorer nämns interaktion mellan studenter,
interaktion mellan student och fakultet samt studentens deltagande i kursen.
Utbildningen borde därför vara utformad med verktyg för att underlätta och främja
interaktion mellan studenter (Poellhuber et al., 2008). Fakultetens kursansvariga borde
därför försöka att påverka interaktionen genom att uppmuntra studenten till samtal och
involvering inom olika aktiviteter, till exempel genom diskussionsforum (Lee & Choi,
2011). Det är viktigt att studenter ger varandra feedback (Hrastinski, 2011), men även
att fakulteten ger feedback till studenten och uppmuntrar interaktion (Lee & Choi, 2011;
Hrastinski, 2011).

2.2 Samhörighet
OSCS introducerades 2012 och är ett ramverk för att mäta samhörighet vid högre
distansutbildning (Bolliger & Inan, 2012). Samhörighet innebär att en människa har en
tro att en relation skapats till en annan människa (Bolliger & Inan, 2012). Ifall en
människa har en känsla av samhörighet kan det leda till större vilja att delta i aktiviteter
och att ha kontakt med andra (Bolliger & Inan, 2012). För att en person ska känna
samhörighet krävs en känsla av tillhörighet och acceptans. Bolliger och Inan (2012)
delar in samhörighet i fyra olika delar: gemenskap, komfort, underlättande av lärande,
samt interaktion och samarbete.

2.2.1 Gemenskap
Gemenskap innebär att medlemmar har en känsla av att de tillhör och är viktiga för
varandra. McMillian och Chavis (1986) skriver att en gemenskap innebär en känsla av
att medlemmarna betyder något för varandra, en känsla av tillhörighet och att
medlemmarna delar en tro på att deras behov kan uppfyllas genom gruppen.
Att känna sig delaktig i en gemenskap kan delas in i fyra olika delar: medlemskap,
inflytande, integration och uppfyllande av behov samt delad känslomässig koppling
(McMillian & Chavis, 1986). Medlemskap innebär en känsla hos personen att denne har
rätt att vara med då personen har investerat en del av sig själv för att bli medlem.
Personen känner då en personlig relation och tillhörighet i gruppen (McMillian & Chavis,
1986). Inflytande är att personen känner att denne betyder något för gruppen och även
att gruppen betyder något tillbaka (McMillian & Chavis, 1986). En medlem i gruppen
måste på så vis känna att dennes åsikter kan påverka och ha inflytande över gruppen.
Integration och uppfyllande av behov innebär att det känns belönande att vara medlem i
gruppen. Personens behov uppfylls genom gruppen, detta kan vara statusen som
medlemskapet ger eller andra medlemmars kompetens (McMillian & Chavis, 1986).
Delad känslomässig koppling är en tro på att medlemmarna kommer dela historia och
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liknande erfarenheter. Dessa erfarenheter måste inte vara upplevda av alla medlemmar,
men de behöver kunna identifiera sig med dem (McMillian & Chavis, 1986).

2.2.2 Komfort
Komfort innebär att studenter är nöjda med lärmiljön samt att den uppfattas säker,
vilket är viktigt för distansstudenter (Bolliger & Inan, 2012). För att detta ska uppnås
behöver studenter känna en säkerhet och uppmuntran till att delta utan rädsla för
negativa känslor (Bolliger & Inan, 2012). Att studenten känner sig bekväm kan öka
interaktionen med andra på lärplattformen vilket kan resultera i ökat lärande (Bolliger
& Inan, 2012).

2.2.3 Underlättande av lärande
Lärare behöver vara närvarande och tillse att studenter kan kommunicera och
samarbeta med andra studenter (Bolliger & Inan, 2012). Det finns ett starkt samband
mellan vänskapliga och öppna kommunikationsstilar och samhörighet (Rovai, 2003),
där vänskaplig kommunikation uppmuntrar individer och ser andras bidrag och vad de
åstadkommit. Det krävs därför att lärare uppmuntrar samarbete, svarar studenter och
uppmuntrar olika verktyg för att samarbeta, till exempel diskussionsforum (Bolliger &
Inan, 2012).

2.2.4 Interaktion och samarbete
För att studenter ska kunna skapa egen kunskap behöver de behandla den information
som tillhandahålls via kommunikation. Detta kan ske på olika vis, ibland kan studenten
själv göra omvandlingen, men ibland krävs det hjälp från lärare eller andra studenter
(Bolliger & Inan, 2012). Det är därför viktigt med interaktion, då det kan leda till ny
kunskap genom interaktionens förändring av idéer och information. Isolation som kan
uppstå vid distansstudier (Hart, 2012), kan minskas genom interaktion och att
studenter samarbetar och arbetar tillsammans (Bolliger & Inan, 2012).

2.3 Spelifiering
Spelifiering kan stärka studenters engagemang i sina studier, och är därför en lovande
strategi vid design av lärplattformar (Simões et al., 2013; Krause et al., 2015).
Spelifiering har blivit allt mer vanligt vilket kan antas bero på billigare teknik och den
vanliga förekomsten av spel (Deterding, 2012). Spelifiering i samband med utbildning
försöker öka motivation hos studenter med viktiga delar från spel, utan att använda ett
specifikt spel (Simões et al., 2013). Spelifiering saknar en allmän definition (Seaborn,
2015), men en vanlig användning är definitionen av Deterding et al. (2011), som
uttrycker att spelifiering är användandet av spelelement utanför en spelkontext. Målet
är att anpassa spelelement som gör spel roliga och ger en positiv upplevelse för
användaren till utbildningsprocessen (Simões et al., 2013).
Det finns olika typer av spelelement, bland annat emblem, nivåer och topplistor
(Deterding et al., 2011). I en genomgång av tidigare forskning identifierar Nah, Zeng,
Telaprolu, Ayyappa och Eschenbrenner (2014) spelelement som ofta används inom
utbildning. Sammanlagt identifierades åtta olika spelelement, nämligen poäng, nivåer,
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topplistor, emblem, pris och belöningar, förloppsindikator, berättelse och feedback (Nah
et al., 2014).
Genom användning av spelelement kan användare bli mer motiverade till att använda en
produkt eller tjänst (Deterding et al., 2011). Vid användning av spelelement är det
viktigt att försöka uppnå inre motivation (De-Marcos et al., 2014). Inre motivation
innebär att belöningen är aktiviteten som utförs. Att använda belöningar är en typ av
yttre motivation, men dessa belöningar som kan engagera användare borde leda till att
stärka den inre motivationen (De-Marcos et al., 2014). Vid användning av spelifiering
borde därför inre och yttre motivation kombineras för att öka studentens motivation.
Belöningsbaserad (reward-based) spelifiering är vanligt, vilket innebär att belöningar
ges för att uppnå motivation. Vid belöningsbaserad spelifiering används huvudsakligen
spelmekaniker såsom prestation, jämförelse och tävling (Thiel, 2016). Att använda sig av
belöningssystem kan dock ha nackdelar. Ifall en belöning ges för att kontrollera ett
beteende så kan den yttre motivationen som skapas istället ge en negativ effekt för
användaren. Om dessa yttre motivationsfaktorer i form av belöningar tas bort, är det en
risk att användarens motivation till att utföra en handling också kommer att försvinna
(Deci, Koestner & Ryan, 2001). Belöning som främjar den yttre motivationen kan vidare
leda till att den inre motivation som fanns hos användaren från början minskas (Deci,
1971).

2.4 Social spelifiering
Social spelifiering är nära kopplat till egenskaperna hos sociala nätverk (Gené, Núñez &
Blanco, 2014), som till exempel Facebook eller Twitter (Järvinen, 2009). Social
spelifiering kan ses som en undergrupp inom spelifiering där spelelement bland annat
används från sociala spel (Simões et al., 2013). Sociala spel är ett sätt för sociala
nätverksanvändare att genom spel interagera med vänner (Simões et al., 2013). En
motivation hos användaren till att spela sociala spel är önskan om social interaktion
(Hou, 2011). Sociala spel blir motiverande att spela då de ger möjlighet att fylla
psykologiska behov hos spelaren, som att känna tillhörighet och att vara i sällskap med
andra genom att samarbeta (Whitson & Dormann, 2011). Sociala spel bygger på social
interaktion och utan användare och sociala band, så kan inte sociala spel fungera
(Järvinen, 2009). Sociala spel har ofta en design som uppmärksammar användaren på
andra spelares framgång, visar användarens egna framgång, låter användaren skapa en
profil och låter användaren ge belöningar till andra spelare (Järvinen, 2009). Sociala
spelelement kan bland annat innebära interaktiva tävlingar eller samarbete (Huang &
Soman, 2013).
Inom högre distansutbildning har Krause et al. (2015) undersökt social spelifiering och
dess påverkan på studieavhopp. Studiens resultat visade att social spelifiering kunde
leda till ett minskat antal studieavhopp och att studenter presterade bättre. Krause et al.
(2015) utvärderade dock bara sociala spelelement som bidrog till en tävlingsinriktad
miljö och tog inte upp negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå i samband med
användandet av de sociala spelelementen. Att studenter utmanar varandra och
konkurrerar är något som skulle kunna ge negativa känslor hos vissa studenter.
Tävlingar har vinnare, men leder också till att människor förlorar, vilket kan ge sämre
självförtroende, självkänsla och inställning till uppgiften (Brophy, 2004). Konkurrens
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mellan studenter kan istället för att öka motivation leda till minskad motivationsgrad
(Wery & Thomson, 2013). Deterding (2012) skriver att det är viktigt att anpassa
spelelement efter användaren. Vid användning av social spelifiering vid
distansutbildning skulle därför spelelement som främjar samarbete eller en blandning
av tävling och samarbete kunnat vara positivt (Krause et al., 2015).
Samhörighet har visat sig vara en viktig inre motivationsfaktor (De-Marcos et al., 2014).
Antin (2012) tar upp att virtuella belöningar inte är en lika viktig faktor till motivation,
utan istället är olika sociala processer belönande för individen, såsom tillhörande av en
grupp och en känsla av social acceptans. Thiel (2016) skriver även att social spelifiering
kan visa sig ha en större potential att motivera användare jämfört med
belöningsbaserad spelifiering. De-Marcos, Garcia-Lopez och Garcia-Cabot (2016)
studerade effekten som spelifiering, spel i utbildningssyfte, socialt nätverkande och
social spelifiering på en plattform kan ha på lärande i kurser. Resultaten visade att alla
fyra förbättrade studenters lärande, men jämfördes resultaten enskilt gav socialt
nätverkande och social spelifiering bättre resultat (De-Marcos et al., 2016).
På lärplattformar kan social spelifiering användas med olika mål. Genom tidigare
forskning har sex övergripande mål för spelifiering på lärplattformar identifierats. De
identifierade målen skulle kunna uppfyllas genom att implementera olika sociala
spelelement. Nedan redogörs hur sociala spelelement kan implementeras för att
uppfylla målen.

2.4.1 Belöna social aktivitet och illustrera progression
Målet att genom social spelifiering belöna social aktivitet och illustrera progression på
lärplattformen skulle kunna uppnås genom det sociala spelelementet poäng. För att
belöna social aktivitet kan studenter som deltar i aktiviteter med social anknytning
tilldelas belöning i form av poäng, till exempel för antalet gillningar eller för att svara på
frågor på lärplattformen (De-Marcos et al., 2016). Poäng kan även visa framgång genom
en förloppsindikator som kan illustrera studentens progression (Simões et al., 2013).
Poäng har använts vid social spelifiering i samband med läraktiviteter som istället
presenteras som utmaningar. På lärplattformar kan poäng ges för bland annat inlämning
av uppgifter, bedömning av någon annans uppgift eller för att få recensioner av andra
studenter på inlämnade uppgifter (De-Marcos et al., 2016). Poäng kan därför användas
med mål att belöna social aktivitet och illustrera progression.

2.4.2 Motivera till social aktivitet och visa delmål
Social spelifiering kan användas för att motivera studenten till social aktivitet och för att
visa delmål på lärplattformen. Att motivera till social aktivitet och att visa delmål skulle
kunna uppnås genom det sociala spelelementet emblem. Emblem kan användas som
belöning för social aktivitet (De-Marcos et al., 2016), vilket är viktigt då belöningen för
delmålet kan motivera studenten till att utföra aktiviteten (Gené et al., 2014). Genom att
emblemen tilldelas uppmärksammas även de delmål som finns (Gené et al., 2014).
På en lärplattform kan emblem tilldelas om en student tar ett visst antal lektioner eller
blir rankad som en av de studenter som presterar bäst under en kurs (Krause et al.,
2015). Simões et al. (2013) skriver att emblem kan användas för att belöna elever för
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utförda uppgifter samt ge elever möjlighet att få en översikt och se sina emblem på sin
profil och kunna dela dessa med andra elever på lärplattformen.

2.4.3 Öka delaktighet och samarbete
Social spelifiering kan ha som mål på en lärplattform att öka delaktighet och samarbete
mellan studenter. Ett sätt att uppnå detta är genom att ge studenter möjlighet att gilla
varandras aktiviteter (Simões et al., 2013; Gené et al., 2014; De-Marcos et al., 2016). Det
sociala spelelementet gilla kan låta studenter belöna varandra (Simões et al., 2013) och
på så vis öka delaktighet och även samarbete mellan studenter (De-Marcos et al., 2016).
Simões et al. (2013) skapade ett socialt spelifieringsramverk för lärplattformar som
används av barn i åldrarna 6-12 år där elever kunde belöna varandra genom en gillning
av vad de åstadkommit. Spelelementet gilla har även använts inom
träningsapplikationer. Hamari och Koivisto (2013) kombinerade belöningsbaserade
spelelement med sociala spelelement, då användarna kunde gilla och kommentera olika
träningsrapporter och aktiviteter.

2.4.4 Uppmuntra till att delta på lärplattformen
Det sociala spelementen bjuda in till läraktiviteter skulle kunna främja den sociala
spelifieringens mål att uppmuntra studenter till att delta på lärplattformen. Bjuda in
innebär att en inbjudan kan skickas till andra och uppmuntra dem till att delta (Järvinen,
2009). Bjuda in skulle på lärplattformar kunna användas genom att låta studenter på
lärplattformen ha möjlighet att bjuda in andra studenter till att utföra en aktivitet eller
medverka i lag (Simões et al., 2013).

2.4.5 Främja samarbete och diskussion
För att främja samarbete och diskussion kan det sociala spelelementet lag användas. Lag
innebär att studenter kan arbeta i lag för att samarbeta och utföra uppgifter (Simões et
al., 2013). Laget möjliggör vidare att studenter kan bilda egna lag för att diskutera med
varandra (Simões et al., 2013).
Gené et al. (2014) undersökte hur sociala spelelement kan inkorporeras på en
lärplattform för MOOCs. Studien tar upp att studenterna kan få en frivillig uppgift i
början av kursen. För att klara av uppgiften behöver studenterna sedan arbeta i lag för
att i slutet av kursen lämna in uppgiften som de gjort tillsammans (Gené et al., 2014).
Laget möjliggör på så vis att studenterna arbetar mot gemensamma mål och samarbetar.

2.4.6 Uppmärksamma andra studenters aktivitet
Ett mål med social spelifiering kan vara att studenten på en lärplattform ska
uppmärksammas på andra studenters aktivitet. Detta innebär att händelser på
lärplattformen synliggörs för studenten. För att uppmärksamma aktivitet skulle det
sociala spelelementet notifikationer kunna användas. Notifikationer kan användas för
att uppmärksamma användaren på en förändring, till exempel aktivitet i form av att en
användare ber om hjälp från andra (Järvinen, 2009). På lärplattformar kan
notifikationer implementeras för att uppmärksamma aktivitet genom att ge studenter
möjlighet att se andra studenters händelser och prestationer (Simões et al., 2013).
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Notifikationerna kan i samband med att visa användaren aktivitet även ge en möjlighet
till att kommentera händelserna som synliggörs (Simões et al., 2013).
Mål

Socialt spelelement

Beskrivning

Referens

Belöna social
aktivitet och
illustrera
progression

Poäng

Poäng kan ges som
belöning för social
aktivitet. Poängen kan
illustrera studentens
progression genom en
förloppsindikator.

(Simões et al.,
2013; De-Marcos
et al., 2016)

Motivera till
social aktivitet
och visa delmål

Emblem

Emblem kan verka
som en belöning för
slutförda delmål för att
motivera till social
aktivitet. Emblem kan
visa kursens delmål för
studenten.

(Simões et al.,
2013; Gené et al.,
2014; Krause et
al., 2015; DeMarcos et al.,
2016)

Öka delaktighet
och samarbete

Gilla

Studenter kan belöna
varandra genom en
gillning av en annan
students uppgift. Gilla
kan öka delaktighet
och samarbete mellan
studenter.

(Järvinen, 2009;
Simões et al.,
2013; Gené et al.,
2014; De-Marcos
et al., 2016)

Uppmuntra till
att delta på
lärplattformen

Bjuda in till
läraktiviteter

Studenter kan få
uppmuntran till att
delta genom att bjuda
in varandra till att
utföra en uppgift eller
gå med i lag.

(Järvinen, 2009;
Simões et al.,
2013)

Främja
samarbete och
diskussion

Lag

Lag kan användas för
att studenter ska få
möjlighet att
samarbeta och
diskutera.

(Simões et al.,
2013; Gené et al.,
2014)

Notifikationer kan visa
andra studenters
händelser på
lärplattformen och ge
en uppmuntran till att
kommentera
händelsen.

(Järvinen, 2009;
Simões et al.,
2013)

Uppmärksamma Notifikationer kring
andra
andras händelser
studenters
aktivitet

Tabell 1. Beskrivning av mål och sociala spelelement.
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3 Metod
I detta avsnitt beskrivs metodansatsen, litteraturstudien och valet att skapa en prototyp.
Vidare förklaras hur utvärderingen av de sociala spelelementen utfördes och hur det
kan ge stöd för att få svar på forskningsfrågan.

3.1 Metodansats
För att svara på forskningsfrågan “Hur kan digitala lärplattformar designas för att ge en
känsla av samhörighet?” kommer studien att ha en designorienterad forskningsansats,
vilken lämpar sig väl då den kan ge kunskap och förståelse för det identifierade
designproblemet genom skapandet av en prototyp (Hevner, March, Park & Ram, 2004).
Prototypen möjliggjorde utvärdering av de sociala spelelement som identifierats vid
litteraturstudien. De sociala spelelementen kunde genom prototypen testas med
deltagare för att se hur deltagarna upplevde de sociala spelelementen och
samhörigheten på lärplattformen. Under utvärderingen har en kvalitativ metod använts
då kvalitativa metoder gör det möjligt att prata med människor och fånga tankar,
känslor och upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015). Då utvärderingen syftade till att se
hur en känsla av samhörighet kan stödjas kunde kvalitativa metoder ge stöd för att
förstå deltagarnas upplevelser. De kvalitativa metoderna kunde på så vis även leda till
förståelse för deltagarnas tankar och känslor kring de sociala spelelementen och vad
som var viktigt för att ge stöd för en känsla av samhörighet.

3.2 Litteraturstudie
Vid en designstudie är det viktigt att tidigare forskning beskrivs för att se vad som gjorts
inom området som studien behandlar (Hevner, 2007). För att stärka studiens
forskningsbidrag ska därför tidigare kunskap undersökas (Hevner et al., 2004). Studien
inleddes därför med en litteraturstudie där relaterad forskning och centrala begrepp för
frågeställningen redogörs. För att samla in data utfördes en litteratursökning med
nyckelorden: e-learning, distance education, dropouts, connectedness, motivation,
gamification och social gamification. Sökmotorer som användes var bland annat Google
Scholar, OneSearch och ACM Digital Library. Förutom artiklar har även rapporter från de
svenska
statliga
myndigheterna
Statistiska
centralbyrån
(SCB)
och
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) använts. Litteraturens relevans och användbarhet
har bedömts med tanke på forskningsområde, författare, publiceringsår och antal citat.
Litteraturstudien bidrog med förståelse för området, något som är en central del vid
designorienterad forskning (Hevner, 2007). Med grund i litteraturen kunde olika sociala
spelelement för lärplattformar identifieras och därefter implementeras i prototypen.

3.3 Prototyp
De sociala spelelementens påverkan på studenters känsla av samhörighet utvärderades
genom användningstester av en prototyp. Då samhörighet är en känsla användes
prototypen för att testpersonen skulle få en upplevelse av de sociala spelelementen.
Detta hade fördelar då prototypen möjliggjorde att testpersonen kunde uppleva hur de
sociala spelelementen påverkar samhörigheten. Att testpersonen fick denna upplevelse
gjorde att frågor under intervjun kunde ställas kring testpersonens känsla av
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samhörighet och de sociala spelelementen. En prototyp kan hjälpa forskaren att
uttrycka idéer som kan utvärderas och leda till ny kunskap (Hevner et al., 2004) och var
därför viktig för studien då de sociala spelelementen kunde uttryckas genom
prototypen. Vidare kunde prototypen och de implementerade sociala spelelementen
leda till att användaren fick en förståelse för de sociala spelelementen, vilket bidrog till
empiri kring hur social spelifiering kan designas på lärplattformar.
Prototypen har vidare designats för att efterlikna lärplattformen Blackboard.
Blackboard är en lärplattform för webbaserad undervisning med både campuskurser
och distanskurser. De sociala spelelementen har implementerats på Blackboard för att
se hur en känsla av samhörighet kan stödjas.

3.4 Utvärdering
3.4.1 Urval
Studiens syfte var att bidra med designförslag kring hur digitala lärplattformar kan
designas för att ge en känsla av samhörighet. Vidare fokuserar studien på högre
distansutbildning. Utvärderingen har därför genomförts med tio testpersoner (Tabell 2)
som har erfarenhet av att studera på distans. Testpersonerna var i olika åldrar men hade
alla studerat distansutbildning på högre nivå inom de senaste fem åren. Valet att
testpersonerna ska ha erfarenhet av distansutbildning har gjorts, då testpersonerna har
en förståelse för hur distanskurser är och har en tidigare upplevelse av samhörighet på
distanskurser.
Testperson Ålder Intervjulängd Kön
1

21

40 min

Kvinna

2

23

44 min

Kvinna

3

23

34 min

Kvinna

4

28

38 min

Man

5

47

26 min

Kvinna

6

60

30 min

Man

7

25

35 min

Man

8

24

45 min

Kvinna

9

23

31 min

Kvinna

10

24

48 min

Kvinna

Tabell 2. Sammanfattning med avseende på ålder, kön, och intervjuernas längd, av de olika
testpersonerna i utvärderingen.
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3.4.2 Pilotstudie
Innan utvärderingen utfördes en pilotstudie. Pilotstudien utfördes för att testa
utvärderingsmetoden. Testet samt intervjufrågorna utfördes med en person som stämde
överens med urvalsgruppen. Pilotstudien gav information kring testet och
intervjufrågorna. Vid intervjuer är formuleringar och missförstånd vanligt vid
frågeställningar (Myers, 2013). Detta kunde undvikas genom pilotstudien då eventuella
missförstånd kunde identifieras och intervjufrågorna revideras. Problem som
identifierades var att vissa intervjufrågor var formulerade på ett vis som tolkades
annorlunda än det förväntade svaret av deltagaren. Utvärderingen kunde på så vis
förbättras, då intervjufrågor omformulerades samt lades till för att kunna samla in
empiri för att ge svar på forskningsfrågan. Genom pilotstudien kunde även vissa
oklarheter kring prototypens utformning identifieras, bland annat visuell design som
kunde påverka uppfattningen av spelelementen. Sidan med laget och dess meddelanden
omarbetades (Figur 5) för att undvika att missförstånd påverkade resultatet.

3.4.3 Utvärderingsmetod
Prototypen utvärderades av tio testpersoner som rekryterades utifrån studiens urval.
Ett test är en situation som många personer inte är vana vid vilket kan skapa stress hos
testpersonen och därför påverka studiens resultat. För att undvika stress och obehagliga
känslor för testpersonerna genomfördes testet i en avskild och lugn testmiljö, då det kan
skapa trygghet hos testpersonen (Denscombe, 2010).
Under testet följdes kraven från Vetenskapsrådet (2002) och testpersonerna
informerades kring forskningens syfte, det fria valet att medverka och att avbryta sin
medverkan. Vidare informerades testpersonerna om deras uppgift i undersökningen och
hur testet kommer att gå till. De sociala spelelementen utvärderades genom att
testpersonerna blev tilldelade ett scenario (Bilaga A). Alla testpersoner testade samma
prototyp med samma scenario. För att alla testpersoner skulle uppleva alla de
implementerade sociala spelelementen fick de utföra fem uppgifter (Bilaga A). De fem
uppgifterna grundades på de olika sociala spelelementen. Uppgifterna lästes upp för
testpersonen och fanns även nedskrivna ifall testpersonen ville läsa uppgifterna under
testet. Innan uppgifterna utfördes av testpersonerna gavs en kort beskrivning av de
kommande sociala spelelementen. Beskrivningen gavs för att testpersonerna bland
annat skulle få en förståelse för vid vilka tillfällen emblem eller poäng delades ut. Att
testpersonerna fick en kort beskrivning av de sociala spelelementen var viktigt för att de
skulle få en förståelse för prototypen och under intervjun kunna diskutera utifrån den
upplevda prototypen och de sociala spelelementen.
Efter testet genomfördes semistrukturerade intervjuer med testpersonerna (Bilaga B).
En semistrukturerad intervjuform valdes då den möjliggör för forskaren att ha möjlighet
att använda sig av förberedda frågor men även att ställa nya frågor som kan
vidareutveckla respondentens resonemang (Myers, 2013). Intervjufrågorna grundades
på OSCS fyra delar av samhörighet, nämligen gemenskap, komfort, underlättande av
lärande samt interaktion och samarbete (Bolliger & Inan, 2012). Valet att utföra
semistrukturerade intervjuer gjordes då en intervju kan ge ökad förståelse för den
upplevda känslan av samhörighet hos testpersonen, detta då det är något som är svårt
att förstå genom enbart observation av handlingar. Frågor kunde ställas med tanke på
samhörighet och testpersonerna kunde på så vis beskriva sin upplevelse och sina tankar
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kring prototypen och de implementerade sociala spelelementen.
Materialet som samlades in under de semistrukturerade intervjuerna dokumenterades
med ljudinspelning. Ljudinspelningarna kunde sedan användas som underlag för
fortsatt analys.

3.4.4 Analysmetod
För att inte utelämna väsentliga delar är det viktigt att förstå och känna materialet
(Braun & Clarke, 2006). Materialet från utvärderingen transkriberades därför och lästes
igenom. Med tanke på anonymisering (Vetenskapsrådet, 2002) har namn och uppgifter
som kan kopplas till testpersonerna uteslutits.
Materialet har strukturerats och analyserats utifrån fyra utvärderingskriterier. De fyra
kriterierna skapade tydlig struktur och baserades på de fyra delarna av samhörighet
som identifierats i litteraturstudien, nämligen gemenskap, komfort, underlättande av
lärande samt interaktion och samarbete (Bolliger & Inan, 2012).
Materialet analyserades genom att inledningsvis läsas igenom och sammanfattas till ord
eller kortare meningar. Orden och meningarna bildade koder som placerades under de
fyra utvärderingskriterierna. Vid kodning kan ord plockas ut från längre meningar för
att sammanfatta och beskriva material (Myers, 2013). Exempel på kod som placerades
under kriteriet gemenskap var “mer lika erfarenheter” och “inspiration från andra”.
Under kriteriet komfort placerades exempelvis koder som “uppmuntrande att delta” och
“tydlighet i mina studier”. Under kriteriet underlättande av lärande placerades koder
som “bolla idéer” och “olika synvinklar”. Under det fjärde kriteriet, interaktion och
samarbete, samlades koder som “bekräftelse av andra att jag gjort något bra” och “nya
insikter genom diskussion”. Resultatet av analysen kunde bidra med kunskap kring hur
en känsla av samhörighet på digitala lärplattformar kan stödjas. Förslag kring hur
digitala lärplattformar kan designas för att stödja en känsla av samhörighet kunde sedan
formuleras.

3.5 Etiska överväganden
Eftersom studien involverar människor har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning följts. Under studien har
individskyddskravet tagits i beaktande. Vidare har även de fyra allmänna huvudkraven:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följts
(Vetenskapsrådet, 2002).

3.5.1 Informationskravet
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med den
aktuella forskningen och vinster i form av ny kunskap som kan fås (Vetenskapsrådet,
2002). Förutom syfte ska forskaren vidare göra det tydligt att deltagandet är frivilligt
och att deltagarna när de vill kan välja att avbryta sin medverkan. Deltagarna ska även få
information kring att de uppgifter som samlas in endast kommer att användas i
forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).
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3.5.2 Samtyckeskravet
Samtyckeskravet är ett krav på att deltagarna ska lämna sitt samtycke till att delta
(Vetenskapsrådet, 2002). Även om samtycke har lämnats har deltagarna rätt att när som
helst avbryta sin medverkan utan att det får negativa följder för deltagaren. Ifall
deltagaren väljer att avbryta sin medverkan ska deltagarens beslut inte försökas att
ändras eller påverkas (Vetenskapsrådet, 2002).

3.5.3 Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet innebär att det finns en tystnadsplikt kring etisk känsliga
uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Etiskt känsliga uppgifter är de uppgifter som antas
kunna uppfattas obehagliga eller kränkande av berörda och deras efterlevande.
Uppgifter som samlas in om personer ska hanteras på ett vis som gör det omöjligt för
utomstående att identifiera enskilda personer. Vidare ska uppgifterna skyddas så att det
är omöjligt för utomstående att ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002).

3.5.4 Nyttjandekravet
Nyttjandekravet är det allmänna kravet på att uppgifterna som samlats in om enskilda
endast ska användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att
uppgifterna inte får användas i kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.
Personuppgifter som samlats in får endast med medgivande från berörd person
användas för att ta beslut som påverkar denne (Vetenskapsrådet, 2002).

3.6 Metoddiskussion
Utvärderingen utfördes med en kvalitativ metod. Att en kvalitativ metod använts kan ha
påverkat studiens resultat jämfört med om en kvantitativ metod använts. Kvalitativa
metoder gör det möjligt att prata med människor och fånga tankar, känslor och
upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015). Kvalitativa metoder lämpade sig därför för
utvärderingen då det var viktigt att förstå personens tankar och känslor för att
undersöka hur de sociala spelelementen uppfattades och hur en känsla av samhörighet
kunde stödjas. Den semistrukturerade intervjun som användes under utvärderingen
gjorde det möjligt att formulera följdfrågor kring oklarheter, vilket gjorde den
semistrukturerade intervjun mer flexibel än till exempel en standardiserad enkät.
Känslan av samhörighet kunde därför undersökas genom en kvalitativ metod och
resulterade i en djupare förståelse för testpersonerna och deras tankar.
Utvärderingen utfördes sedan tillsammans med tio testpersoner som hade tidigare
erfarenhet av distansstudier. De tio testpersonerna som deltog i utvärderingen var i
begränsat åldersspann. De medverkande var främst mellan 21-28 år, med undantag för
två deltagare som var äldre, 47 samt 60 år (Tabell 2). Svaren som de tio testpersonerna
gav kring samhörighet visar dock på att testpersonernas svar inte skiljde sig åt på grund
av ålder. Åldern antas därför inte påverka utvärderingens resultat i större utsträckning,
utan det som var viktigt var att alla testpersoner hade samma grundläggande
teknikvana.
Testpersonernas erfarenhet av spelifiering i samband med utbildning skiljde sig även åt.
Fem av testpersonerna hade erfarenhet av spelifiering då de tidigare deltagit i en kurs
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som spelifierats. Erfarenheterna gjorde att vissa testpersoner hade en förståelse för en
del spelelement och hur de tidigare upplevt spelelementen på en kurs. Vissa
testpersoner kunde därför under intervjun diskutera utifrån sina tidigare erfarenheter
medan vissa testpersoner beskrev hur de trodde att användningen av spelelementen
skulle känts på en riktig kurs. Ifall samtliga testpersoner skulle haft liknande erfarenhet
av spelifiering av kurser är det möjligt att det hade kunnat förändra intervjusvaren och
studiens resultat.
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4 Designstudien
I följande avsnitt beskrivs prototypens syfte och utformning. Avsnittet avslutas med en
sammanställning av sex mål med social spelifiering och hur de sociala spelelementen
implementerades i prototypen för att uppfylla dessa.

4.1 Problemidentifiering
Under en lång tid har det rapporterats att distansstudier har ett högt antal studenter
som gör studieavhopp (Poellhuber, Chomienne, & Karsenti, 2008). Orsaker till
studieavhopp kan vara en brist på social kontakt och en känsla av isolering hos
studenten. Genom att skapa en känsla av samhörighet skulle studenter kunna bli mer
benägna att stanna kvar på sin distansutbildning. Därför ämnade studien till att
undersöka hur social spelifiering skulle kunna stödja en känsla av samhörighet på
lärplattformar. Detta utvärderades genom en prototyp där sociala spelelement
implementerades på en lärplattform. Syftet med prototypen var att se hur digitala
lärplattformar kan designas för att stödja en känsla av samhörighet. De spelelement som
implementerades i prototypen var poäng, emblem, gilla, bjuda in till läraktiviteter, lag
samt notifikationer. De sociala spelelementen har implementerats med tanke på
samarbete. Vid implementeringen har även tävling mellan studenter undvikits, då en
tävlingsinriktad miljö kan leda till sämre självförtroende, självkänsla och inställning till
uppgiften (Brophy, 2004).

4.2

Design

4.2.1 Belöna social aktivitet och illustrera progression
Poäng implementerades i prototypen för att belöna studenter för social aktivitet och för
att illustrera progression. I prototypen tilldelades poäng till användaren efter utförda
läraktiviteter då det kan verka som en belöning (De-Marcos et al., 2016). De aktiviteter
som gav poäng i prototypen var kommentar på en annan students diskussionsforum, att
gå med i lag och inlämnad uppgift. Poängen gavs för att belöna social aktivitet, till
exempel för svar på andra studenters frågor på lärplattformen och samarbete med
andra studenter.
I prototypen visades poängen genom en förloppsindikator, då det är ett sätt att illustrera
studentens framgång (Simões et al., 2013). Förloppsindikatorn illustrerade studentens
nuvarande poäng och även max antal poäng som kunde samlas in under hela kursen.
Studenten kunde endast se sin egna poäng i prototypen, detta var för att undvika tävling
mellan studenter som i sin tur kan leda till lägre motivation (Wery & Thomson, 2013).

Figur 1. Poängens förloppsindikator.
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4.2.2 Motivera till social aktivitet och visa delmål
I prototypen implementerades emblem för att motivera till social aktivitet och visa
delmål. Emblem tilldelades som belöning för även mindre delmål såsom social aktivitet,
då det kan leda till ökad motivation hos studenten att utföra delmålen (Gené et al.,
2014). Vidare implementerades emblem i prototypen då de kan visa studentens
prestation och ge studenten en översikt över klarade delmål (Simões et al., 2013; Krause
et al., 2015). Delmålen visades genom emblemen, då emblemen bestod av bilder som
symboliserade delmålen som skulle utföras. I prototypen färgsattes emblem som
uppnåtts, medan emblem som ännu inte uppnåtts förblev gråtonade. Emblemen tilldelas
till studenten av läraren, då det möjliggör att läraren kan bekräfta och belöna
studenternas arbete (Simões et al., 2013). I prototypen började användaren med två
emblem. Efter att användaren utfört ett delmål, nämligen den sociala aktiviteten att gå
med i ett lag, fick användaren ett nytt emblem. Under emblemen visades hur många i
klassen som tagit de olika emblemen men inte vilken student som tagit vilket emblem,
detta för att undvika oro och jämförelse med specifika studenter.

Figur 2. Illustration av emblemen som studenterna kunde erhålla. Gråtonade emblem visar
ännu inte utförda delmål, medan färgsatta emblem visar uppnådda delmål.

4.2.3 Öka delaktighet och samarbete
Gilla är ett sätt för studenter att belöna varandra (Simões et al., 2013; Gené et al., 2014;
De-Marcos et al., 2016). Gilla implementerades därför i prototypen, då sättet att belöna
varandra kan öka delaktighet och samarbete mellan studenter (De-Marcos et al., 2016). I
prototypen kunde användaren gilla en annan students prestation. Prototypen visade
även användaren att en annan student gillat att hen tilldelats ett emblem genom
notifikationer kring andras händelser.

Figur 3. Figuren visar hur det i prototypen framgår att en student gillat en annan students
prestation.

4.2.4 Uppmuntra till att delta på lärplattformen
För att uppmuntra studenter till att delta på lärplattformen implementerades det sociala
spelelementet bjuda in. Att studenter har möjlighet att bjuda in varandra till
läraktiviteter valdes med tanke på att det kan uppmuntra till deltagande (Simões et al.,
2013). Bjuda in till läraktiviteter innebär att användare av lärplattformen kan bjuda in
andra till att utföra uppgifter eller att gå med i lag (Simões et al., 2013). I prototypen
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blev användaren inbjuden till att gå med i ett lag och fick även bjuda in en annan student
till att medverka i ett lag.

Figur 4. Prototypen visar genom en notifikation att studenten blivit inbjuden till ett lag.

4.2.5 Främja samarbete och diskussion
För att främja samarbete och diskussion hade prototypen en egen sida för lag. Lag
implementerades i prototypen då det möjliggör att studenter kan samarbeta och
diskutera inuti laget för att utföra uppgifter (Simões et al., 2013). I prototypen blev
användaren inbjuden till att gå med i ett lag. Prototypen innehöll en översikt med
lagmedlemmarnas namn och en förklaring av laget. Inuti laget kunde användaren
diskutera och samarbeta med andra studenter. Användaren fick sedan genom
prototypen bjuda in en annan student till sitt lag för att hjälpas åt. Laget
implementerades i prototypen för att främst möjliggöra samarbete, lagen tävlade därför
inte mot varandra utan syftet var att studenter inom laget kunde diskutera, dela
kunskap och hjälpas åt.

Figur 5. Prototypen visar studentens lag.

4.2.6 Uppmärksamma andra studenters aktivitet
I prototypen implementerades notifikationer för att uppmärksamma användaren på
andra studenters aktivitet. Notifikationer kunde uppmärksamma andra studenters
aktivitet då notifikationer kan visa förändring (Järvinen, 2009) och ge användaren
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möjlighet att se andra studenters händelser (Simões et al., 2013). I prototypen fick
användaren därför notifikationer kring andra studenters aktivitet på lärplattformen, till
exempel om en annan student klarat av en uppgift, gillat testpersonens prestation, eller
ifall en annan student startat en diskussion för att be om hjälp. Då notifikationer även
ger en möjlighet att kommentera de händelser som uppmärksammas (Simões et al.,
2013), gavs notifikationerna med en uppmuntran till att gå in på notifikationen och ta
kontakt. Notifikationerna kunde på så vis uppmärksamma användaren på andra
studenter, skapa intresse, och uppmuntra användaren att gå in på händelsen.

Figur 6. Notifikationer kring andra studenters aktivitet och händelser på lärplattformen.

Mål

Socialt spelelement

Prototyp

Belöna social aktivitet
och illustrera
progression

Poäng

Poäng tilldelades för kommentar på
en annan students diskussionsforum,
att gå med i lag och inlämnad uppgift.
Poängen illustrerades genom en
förloppsindikator.

Motivera till social
aktivitet och visa
delmål

Emblem

Emblem tilldelades för delmålet att
gå med i ett lag. Emblemen
illustrerades genom bilder för att visa
och ge översikt över delmål.

Öka delaktighet och
samarbete

Gilla

Användaren kunde gilla en annan
students prestation. Användaren fick
även en gillning på att ett emblem
uppnåtts.

Uppmuntra till att delta Bjuda in till
på lärplattformen
läraktivitet

Användaren blev inbjuden till att gå
med i ett lag och fick även bjuda in en
annan student till att medverka i ett
lag.
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Mål

Socialt spelelement

Prototyp

Främja samarbete och
diskussion

Lag

Användaren kunde gå med i ett lag.
Laget innehöll en översikt med
lagmedlemmarnas namn och en
förklaring av laget. Inuti laget kunde
användaren kommunicera och
samarbeta med andra studenter.

Uppmärksamma andra
studenters aktivitet

Notifikationer kring
andras händelser

Användaren fick notifikationer när en
annan student klarat av en uppgift,
bjudit in till ett lag, gillat en
prestation, eller startat en diskussion.
Notifikationerna gavs med en
uppmuntran till kontakt.

Tabell 3. Implementationens syfte och förklaring av de sociala spelelementen i prototypen.
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5 Utvärdering
Utvärderingen genomfördes med tio testpersoner. Empiri samlades in genom tester av
prototypen och semistrukturerade intervjuer. Syftet med utvärderingen var att
undersöka om de sociala spelelementen i prototypen kunde bidra till de fyra delarna av
samhörighet: gemenskap, komfort, underlättande av lärande samt interaktion och
samarbete.

5.1 Gemenskap
5.1.1 Medlemskap
Prototypen gjorde det möjligt för studenter att få en känsla av medlemskap genom de
sociala spelelementens möjlighet till att ta kontakt med andra studenter. Samtliga
testpersoner beskrev hur de sociala spelelementen gav möjlighet att genom ett lag
kunna hjälpa de andra studenterna på distanskursen. Utvärderingen visade att
testpersonerna uttryckte att laget möjliggjorde att de kunde dela med sig av kunskap.
“(...) hade delat mina anteckningar och sånt med andra och jag vet att jag brukar skriva
ganska utförligt och jag brukar göra saker i tid och planera så jag tror att det hade hjälpt
andra också."
-

Testperson 2

“Nej men jag gillar att prestera bra och tycker om att lära mig saker, lära mig vad de
andra har att bidra med men också tillföra det man själv har (...) Jag kan mycket väl ta
reda på något också för att komma med en kommentar, särskilt om det är mitt lag, men
även till någon annan.”
-

Testperson 6

Testpersonerna uttryckte även att diskussionen som möjliggörs genom laget skulle
kunna leda till en mer personlig relation då medlemmarna i laget visar mer av hur de är
som personer. Alla utom en testperson nämnde även hur de skulle fått en närmre känsla
till studenterna som använt de sociala spelelementen för att ta kontakt.
“Folk visar mycket av sig själva genom en diskussion eller hur de är som personer.”
-

Testperson 9

5.1.2 Inflytande
De sociala spelelementen gav studenterna möjlighet att samarbeta och kommunicera
kring valfria uppgifter. Samtliga testpersoner uttryckte att lag möjliggjorde för dem att
kunna påverka andra studenter. Testperson 1 beskrev hur hon kände att hon i ett lag
kunde få möjlighet att genom diskussion bidra till laget och till att andra studenter
engagerar sig mer. Testperson 2 verkade uttrycka att hon kunde påverka andra
studenter genom att gå med i ett lag och få möjlighet att kunna förklara uppgifter.
Testperson 2 förklarade vidare att även i de fall hon inte kunde hjälpa studenten med en
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uppgift skulle hon ändå känt att hon kunde påverka genom att skriva i laget och visa
empati.
“Så jag tror att bara personen får feedback, sen kanske man inte kan hjälpa personen, men
man kan kanske ge empati, antingen genom att säga jag har inte heller fattat detta så kan
någon förklara.”
-

Testperson 2

Prototypen möjliggjorde även för studenter att bjuda in varandra till lag och att utföra
uppgifter. Även här uttryckte samtliga testpersoner en känsla av att kunna påverka
andra studenter. Testperson 9 kände att hon kunde påverka genom att bjuda in
studenter, då studenterna genom att få möjlighet att medverka kunde få idéer som de
inte fått annars. Testperson 6 uttrycker att han känner att han kunde påverka genom att
uppmuntra studenter till att börja arbeta genom att bjuda in dem till ett lag.
“Om det är någon som man tycker nu får du komma igång lite så kan pocka på och vinka
på dom och bjuda in dom.”
-

Testperson 6

Testperson 5 belyser dock att känslan av att påverka var begränsad, att hon kände att
hon genom att bjuda in och medverka i laget kunde uppmuntra men i slutet så är det
upp till studenten själv om denne vill utföra en uppgift. Både testperson 5 och 3
utvecklar vidare att de sociala spelelementen möjliggör att de kan påverka andra
studenter till viss del men att det i slutändan är upp till den enskilde att göra sina egna
val.
“(...) försöka att hjälpa till men alla har ett eget ansvar för sina studier, det är ingenting
som du kan göra om de andra inte vill göra någonting.”
-

Testperson 5

“Att den inte känner sig så ensam i sina studier (...) Att den får valet, sen får personen
välja.”
-

Testperson 3

5.1.3 Integration och uppfyllande av behov
Samtliga testpersoner uttryckte att det emellanåt fanns ett behov av att kunna diskutera
för att få nya insikter, detta verkade även samtliga testpersoner beskriva stöds av de
sociala spelelementen.
“ Vissa personer är ju hjälpsamma och diskuterar och lär ut om man kan någonting bättre.
Men om man är i ett lag då blir det ju lättare att faktiskt höja kunskapsnivån i hela laget
för då är man ju ett lag och då ingår det ju att samarbeta och lära ut och diskutera.”
-

Testperson 8
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“Då är det ju mer en kontinuerlig diskussion, att man kanske inte bara ber varandra om
hjälp utan att man kanske kollar också “Hur går det för dig?” eller “Har någon hunnit
detta?” och känner man då att man behöver stöd och hjälp då kanske man vill ligga lite i
fas med de andra så att man hinner nyttja deras kompetens också.”
-

Testperson 2

Testperson 7 uttryckte sina tankar kring laget och möjligheten till diskussion som gavs;
han beskrev hur det är bra att få höra andra personers tankar då han lätt annars fastnar
i sitt egna tankesätt. De andra studenternas kompetens verkar därför genom de sociala
spelelementen kunna hjälpa de olika testpersonerna med deras uppgifter och utveckling
av kunskap.
“För mig kan det ofta bli att jag snöar in mig på mitt eget sätt att tänka typ och då tror jag
att det är rätt, men så kanske det inte är det. Det finns många andra sätt att se saker på
och det tycker jag är en jäkligt bra grej vid samarbete, man får höra andras.”
-

Testperson 7

Testperson 6 beskrev de sociala spelementens möjlighet till diskussion och inte bara
vikten av att diskutera för att få ny kunskap, utan även att diskussionen var viktig då det
annars kunde bli anonymt att jobba på distans. Kontakten som de sociala spelelementen
kunde ge testperson 6 verkade vara viktig för att uppfylla behovet.
“Kan ju bli väldigt anonymt om man jobbar på distans om man inte har ett kontaktnät på
den platsen heller så då tror jag att det är extra viktigt.”
-

Testperson 6

5.1.4 Delad känslomässig koppling
Samtliga testpersoner beskrev att beroende på hur de andra studenterna använde de
sociala spelelementen så skulle en känsla av mer lika erfarenheter fås. Testperson 2
beskriver hur de sociala spelelementens möjlighet att ta del av vad andra studenter
gjort, främst genom diskussionen i laget, skulle kunna leda till att hon blir påverkad av
de andra studenternas till att arbeta mer likt deras arbetssätt. Även testperson 3
nämner att de sociala spelelementen kan leda till mer lika erfarenheter genom
inspiration från och diskussion med andra.
“Just för att man får det här med att diskutera och se hur andra gör och få inspiration från
andra. Annars sitter man ju ensam och gör sin grej, så kanske någon annan gör något helt
annat.”
-

Testperson 3

5.2 Komfort
När testpersonerna nämnde poäng, uttryckte samtliga testpersoner att det var
fördelaktigt att bli tilldelade poäng. Testpersonerna beskrev att kursen kändes mer
överskådlig. Då prototypens poäng illustrerades med en förloppsindikator kunde
studenterna se sin prestation. Samtliga testpersoner uppfattades som positivt inställda
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till poäng och förloppsindikatorn, då det gav dem en tydligare bild av deras process och
vad de behövde göra för att få godkänt i kursen.
“(…) det var väldigt givande att just ha den progressionen att man kunde se vart man låg
och så.”
-

Testperson 4

“(...) man vet hur man ligger till och kan sätta upp mycket tydligare mål för en själv. Man
vet vilken poäng man vill nå upp till och då är det mycket tydligare att ha en poäng att
sträva efter.”
-

Testperson 1

Testpersonerna uttryckte vidare att de fick en uppmuntran till att delta genom
tydligheten som poängen gav, men även genom poängen för avklarade uppgifter. Sju av
tio testpersoner uttryckte att poäng för uppgifter gav dem uppmuntran.
“Om det finns en poängskala där man kan få poäng vill man ju få så många poäng som
möjligt.”
-

Testperson 8

“Det hade väl påverkat mig att komma igång snabbare än vad jag hade gjort om det inte
var poäng. Just det där att man får en morot för att få saker och ting gjort.”
-

Testperson 9

“(…) det hade gett mig uppmuntran, det är klart man blir mer peppad till att ta sig till
nästa poäng.”
-

Testperson 1

Testperson 8 förklarade att det var viktigt att få poäng anpassat till sin arbetsinsats för
att uppmuntran skulle ges. Även testperson 5 belyste detta då hon uttryckte att poäng
skulle endast bli en uppmuntran till att delta ifall poängen gavs ut rättvist efter
arbetsinsatsen.
“Så bara poängsättningen är vettig, så som vi pratade om tidigare kan det vara olika
kvalité på inlägg.”
-

Testperson 5

Det sociala spelelementet emblem verkade också ge en ökad tydlighet på lärplattformen
och påverka hur nöjda studenterna var med lärmiljön. Samtliga testpersoner uttryckte
även här att det skulle leda till att kursen blev mer överskådlig då emblemen kunde visa
delmål.
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“Det är som checkboxar man har checkat i. Det kände jag i alla fall när jag gick min
distanskurs att det var svårt att veta vad jag behövde göra, det står ju i något dokument
men det är ju inte överskådligt.”
-

Testperson 8

“(...) då hade jag nog använt plattformen mer för då tillåter den mig att se progressionen,
för att har man inte det svart på vitt då kan det bli rörigt i huvudet, vad man har gjort och
har kvar och sådär.”
-

Testperson 2

De sociala spelelementen gav studenterna möjlighet att belöna varandra och uppmuntra
varandra till att delta. Att de sociala spelelementen ger möjlighet för studenter att
belöna varandra uttrycker testperson 3 som något positivt, då andra studenter kan lägga
märke till något som hon gjort. Även testperson 8 beskriver hur lärmiljön kan förändras
och uppmuntra henne genom möjligheten att studenter kan belöna varandra.
“Om jag hade lämnat in uppgift två, då är jag ju glad att jag har skickat in den och klarat
den och då är det ju nice om folk bara “Bra jobbat”. Det blir ju en peppig stämning.”
-

Testperson 8

Även om samtliga testpersoner uttryckte att de fick en känsla av uppmuntran till att
delta av de sociala spelelementen, uttryckte nio av tio testpersoner en oro kring risken
för negativa känslor ifall gillningar för vissa studenters avklarade uppgifter skulle utebli.
“(...) då blir man olycklig om man inte fått många gilla på sin egen och känner sig inte lika
lyckosam även om man kanske egentligen är betydligt mer rätt i tänket än vad de andra
är.”
-

Testperson 6

Testperson 6 och 8 uttryckte att gilla nog skulle varit mest effektivt i kommentarsfältet
och att det där inte skulle varit samma risk för oro kring uteblivna gillningar, då
studenterna frivilligt publicerat och vill diskutera. Det verkar som att testperson 6
känner att gillningar på en kommentar skulle kunna leda till att han skulle skriva fler
kommentarer. Testperson 8 förklarar att hon skulle känt att gillningar i kommentarsfält
skulle gett en större uppmuntran till att delta.
“(...) gjort en kommentar till någon annan och så får du många gillningar på den
kommentaren då är du kanske mer benägen till att göra kommentarer till andra också.”
-

Testperson 6

“I kommentarsfält då tror jag det kan vara bra, att man kan gilla kommentarer som man
kanske då håller med om. Att det kanske inte blir som en like utan mer en plus ett eller jag
håller med eller intressant diskussion som jag vill följa.”
-

Testperson 8
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5.3 Underlättande av lärande
Samtliga testpersoner uttryckte att gilla skulle känts som en belöning då någon annan
ser deras bidrag och vad de har åstadkommit. Gilla verkade ge testpersonerna en känsla
av att de andra studenterna sett vad de gjort och som en bekräftelse på att de läst.
Testpersonerna uttryckte även att de skulle känt sig mer benägna att gilla en annan
students uppgift tillbaka om studenten gillat något de publicerat. Testperson 2 uttrycker
känslan av att vilja gilla tillbaka genom att jämföra möjligheten att gilla med de känslor
hon fick vid sin förra distanskurs när någon kommenterade en uppgift hon publicerat i
distanskursens seminarietråd.
“(...) märkt att folk är väldigt noga med att ge något bra innan dom skriver sin fråga. Så
att många skriver “vilket bra fotografi”, “spännande perspektiv” och då har det ju blivit att
jag sen har gått in i den personens seminarietråd och kommenterat den än att bara välja
någon random i listan. Så att det blir ju någon typ av samhörighet där, att någon har varit
positiv mot dig och då är det lättare att ge feedback på den också.”
-

Testperson 2

Vid intervjun kring de sociala spelelementen uttrycker testperson 1 att ifall en student
bjuder in henne till att gå med i ett lag skulle hon känt sig mer bekväm att ta kontakt och
skriva med andra studenter. Samtliga testpersoner uttrycker att bjuda in andra
studenter skulle gett möjlighet till diskussion. Testperson 9 uttrycker att hon skulle
tyckt att det var något positivt att kunna bjuda in varandra till lag och uppgifter.
“Det hade varit lättare för både mig och den personen att kunna vända sig till varandra.”
-

Testperson 9

Testpersonerna uttryckte även att de kände att notifikationerna uppmuntrade till att ta
kontakt med andra. Prototypens notifikationer gavs med en text som uppmuntrade
interaktion, bland annat när en annan student startat en diskussion eller klarat av en
uppgift.
“(...) ifall jag får lite bevis på att folk är aktiva i laget och får notiser och uppdateringar
kring att nu har hon kommenterat eller nu har han skrivit ett inlägg, jo men hade jag sett
att Daniel hade skrivit ett inlägg, då hade jag nog gått in ganska direkt när jag ser att han
har gjort det och tagit kontakt med honom.”
-

Testperson 2

“Säg att jag nu hade svårt med den här uppgift två, då har ju Johan klarat den och då
kanske jag kan få något tips av honom så då tar jag ju kontakt med Johan även om jag inte
känner honom.”
-

Testperson 6

“(...) känns som en naturlig inbjudan till att ta kontakt och då kan jag ju på ett ganska
naturligt sätt svara på den frågan.”
-

Testperson 8
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Samtliga testpersoner ansåg dock att uppmuntran till att ta kontakt varierade beroende
på vilken typ av notifikationer som gavs. Notifikationer kring startade diskussioner och
lag kunde uppfattas som uppmuntrande för att ta kontakt medan prestationer istället
kunde ge en känsla av stress för vissa av testpersonerna.
“Jag vill inte veta om de andra har klarat sig eller inte klarat sig, men har man startat en
fråga eller sånt så är det klart att man antingen vill hjälpa till om någon har bekymmer
eller så. Det är positivt.”
-

Testperson 5

Testpersonerna uttryckte även att de sociala spelelementen uppmuntrade dem till
kontakt med andra genom att få poäng och emblem. Testpersonerna tilldelades poäng
för mindre avklarade uppgifter och emblem för delmål. Att testpersonerna fick poäng
och emblem för deras prestationer var något som testpersonerna uttryckte kunde leda
till uppmuntran till att utföra fler uppgifter. Testperson 3 beskriver hur emblem känts
som ett pris och emblemen skulle gjort henne motiverad till att utföra fler uppgifter,
inklusive att gå med i lag och samarbeta. Emblem för att gå med i lag eller sociala
aktiviteter gjorde att hon kände sig mer positiv till att gå med i ett lag och samarbeta
med andra. Testperson 9 beskriver hur poäng för sociala aktiviteter kändes
uppmuntrande till att delta.
“Jag tycker det var bra, just det där att man får poäng för det även om man kanske inte vill
alltid eller orkar ge sig in i diskussionen, så gynnar det ju en och det gynnar den andra.”
-

Testperson 9

5.4 Interaktion och samarbete
De sociala spelelementen skapade nya möjligheter för interaktion och samarbete mellan
studenterna på lärplattformen. Testperson 9 uttrycker att hon genom laget skulle
förstått uppgifter bättre, då laget möjliggjort att andra studenter kan dela sina åsikter
och även saker hon missat. Laget verkade viktigt för samtliga testpersoner, då kontakten
med andra studenter genom laget skulle kunna leda till utveckling av kunskap.
“Det var något som jag saknade under min kurs för jag hade ju ingen klass på mina
distansstudier så jag fick vända mig till läraren och dom var oftast.. fick oftast inte
diskutera uppgifterna så jag hade ju egentligen bara mig själv att vända mig till.”
-

Testperson 9

“När man läst en text till exempel så behöver man ju tillämpa och lära sig använda sig
metaspråket så att säga i de olika, vilken kurs man nu än har. Så att man äger det, de
uttryckssätten och kan använda det fritt och förstår vad det betyder. Det behöver man en
grupp eller ett lag för att kunna göra.”
-

Testperson 6

Testperson 4 vidareutvecklar och uttrycker att något som skulle kunna försvåra hans
interaktion med andra studenter är om det inte finns tillräckligt med information kring
andra studenter. Testperson 4 kände att det skulle vara svårt för honom att veta vilka
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andra studenter han skulle vända sig till för att kunna diskutera och få ett utbyte av
kunskap.
“Om man behöver hjälp eller om man bara vill diskutera någonting, man kanske inte fattar
en examination eller kursplanen eller vad det kan vara. Det är ju svårt när det är på
distans, vem man ska välja. Varför valde jag att välja någon, då måste man fundera över
det, så det vore ju bra om man kunde få lite mer information om någon.“
-

Testperson 4

Samtliga testpersoner uttryckte att notifikationerna kring händelser på plattformen
skulle kunna uppmärksamma och uppmuntra till interaktion med andra studenter.
Notifikationerna gavs med en uppmuntrande text till interaktion vilket testperson 3
uttrycka skulle kunna leda till kontakt med andra studenter. Notifikationerna skulle
även kunna hålla studenterna uppdaterade och leda till att möjlig interaktion med andra
studenter blir mer tydlig. Testperson 2 förklarar hur det som publiceras på hennes
distanskurs riskerar att försvinna i mängden.
“Så som vi har det idag då är det inga lag utan vi är ju bara 70 personer typ som alla ska
samsas i diverse trådar, så att risken är ju att det man skriver försvinner lite i mängden.”
-

Testperson 2

“Asså om det kommer upp en notis där det står typ var med i den här diskussionen eller var
med i det här laget, då hade man ju tagit kontakt.”
-

Testperson 3
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6 Diskussion
För att avgöra om en känsla av samhörighet kan uppnås med stöd av de sociala
spelelementen kommer diskussionen att utgå ifrån de fyra utvärderingskriterierna:
gemenskap, komfort, underlättande av lärande samt interaktion och samarbete.
Diskussionen syftar till att se hur digitala lärplattformar kan designas för att stödja en
känsla av samhörighet.

6.1 Gemenskap
En gemenskap, som är en del av samhörighet, innebär att studenterna får en känsla av
att de är viktiga för varandra (McMillian & Chavis, 1986). En gemenskap kan delas in i
fyra delar, medlemskap, inflytande, integration och uppfyllande av behov samt delad
känslomässig koppling.

6.1.1 Medlemskap
Medlemskap innebär att studenten kan känna att denne har investerat en del av sig själv
i gruppen (McMillian & Chavis, 1986). Resultatet av studien visade att samtliga
testpersoner fick en känsla av att de kunde investera en del av sig själv genom det
sociala spelelementet lag. Det sociala spelelementet lag implementerades i prototypen
då det kan ge studenter möjlighet att arbeta i lag för att samarbeta och diskutera
(Simões et al., 2013). Att det finns en vilja att använda lag för att samarbeta stödjs av
studiens resultat. Studien visade vidare att laget gav testpersonerna en känsla av att de
kunde investera en del av sig själv genom att via diskussion hjälpa andra studenter och
dela information.
För att laget skulle ge en känsla av mer personlig relation var det viktigt för
testpersonerna att få mer information kring sina lagmedlemmar och att de arbetade i
mindre lag. Testpersonerna uttryckte att mindre lag skulle gett en känsla av en närmre
relation till studenterna i laget och mer information skulle kunna hjälpa studenterna att
hitta andra med liknande intressen. Någonting som var viktigt för den närmre relationen
var att diskussion med andra studenter blev av, någonting som testpersonerna uttryckte
de sociala spelementen bjuda in, poäng, emblem och notifikationer uppmuntrade.
Då resultatet av studien visade att de sociala spelelementen möjliggjorde diskussion och
att ta kontakt med andra, fick testpersonerna en känsla av närmre relation till de andra
studenterna. Den närmre relationen som gavs kunde även uppfattas då testpersoner
nämnde att de sociala spelelementen skulle kunna minska känslan av ensamhet och att
det skulle känts mindre anonymt på lärplattformen. Medlemskap innebär att
studenterna får en känsla av personlig relation till gruppen (McMillian & Chavis, 1986).
Då testpersonerna uttryckte att de skulle komma närmre de andra studenterna skulle de
sociala spelelementen kunna stödja en känsla av medlemskap. Då en anledning till
studieavhopp är brist på social kontakt och en känsla av isolering (Hart, 2012; Khalil &
Ebner, 2014) skulle även en känsla av närmre relation till de andra studenterna kunna
stödja den personliga relationen och minska känslan av isolering.
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6.1.2 Inflytande
Studiens resultat visade att de sociala spelelementen gav stöd för en känsla av
inflytande. Utifrån studiens resultat kunde en känsla av inflytande stödjas genom att
testpersonerna kunde påverka andra studenter genom vad de skrev i laget. För att detta
skulle ske var det viktigt för testpersonerna att få möjlighet till diskussion inuti laget.
För att studenten ska få en känsla av inflytande behöver studenten känna att dennes
åsikter kan påverka och ha inflytande över gruppen (McMillian & Chavis, 1986).
Studiens resultat visade att det sociala spelelementet lag stödjer inflytande då det
möjliggör för studenten att påverka andra genom samarbete och diskussion.
Det sociala spelelementet bjuda in implementerdes i prototypen då det kan användas för
att uppmuntra studenter till att delta i kurser (Simões et al., 2013). Studiens resultat
visade att det sociala spelelementet bjuda in stödjer inflytande då det möjliggör för
studenten att få en känsla av att de kan uppmuntra andra studenter till att utföra
uppgifter. Testpersonerna uttryckte även att en inbjudan påverkade dem själva till att ta
kontakt och medverka. Studiens resultat visade att bjuda in kunde ge en känsla av att
påverka andra studenter, vilket stödjer känslan av inflytande.

6.1.3 Integration och uppfyllande av behov
Integration och uppfyllande av behov innebär att studentens behov uppfylls genom
gruppen, det kan till exempel vara statusen som gruppen ger eller andra studenters
kompetens (McMillian & Chavis, 1986). Studiens resultat visade att det fanns ett behov
att diskutera och få nya insikter genom att ta del av andra studenters kompetens.
Studiens resultat visade vidare att de sociala spelelementen gav möjlighet för
studenterna att dela sin kompetens och kunskap med andra studenter. Laget var ett
socialt spelelement som kunde underlätta delning av kompetens. För att laget skulle
kunna leda till utveckling av kunskap var det viktigt att det fanns ett gemensamt mål
med laget som framgick tydligt. Testpersonerna behövde information kring laget och
dess syfte så att laget skulle kunna hjälpa dem och dela de kunskaper som de behövde.
För att studenterna ska få en känsla av integration och uppfyllande av behov är det
viktigt att studenterna får ut något av att delta i gruppen (McMillian & Chavis, 1986). Det
identifierade behovet av att ta del av andra studenters kompetens möjliggjordes genom
de sociala spelelementen och ett uppfyllande av behov kunde stödjas.

6.1.4 Delad känslomässig koppling
Den fjärde och sista delen av gemenskap är delad känslomässig koppling. Delad
känslomässig koppling är en tro på att medlemmarna kommer dela historia och
liknande erfarenheter (McMillian & Chavis, 1986). För att studenten skulle få en känsla
av delad historia krävdes det att studenterna delade med sig av sina tankar. För att detta
skulle ske var det viktigt med möjlighet till samarbete och diskussion i laget. De sociala
spelelementen kunde uppmuntra studenter att diskutera genom bland annat poäng och
emblem. De sociala spelelementen möjliggjorde kontakt med andra studenter, vilket
testpersonerna uttryckte kunde leda till utbyte av erfarenheter och mer lika arbetssätt
mellan studenter.
Då prototypen testades under en begränsad tid är det dock svårt att veta om
studenterna skulle erhållit liknande erfarenheter av lärplattformen. Även om liknande
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erfarenheter inte kunde ges under testet indikerar studiens resultat på att
testpersonerna hade en tro på att liknande erfarenheter skulle ges. Då de liknande
erfarenheterna inte behöver upplevas av alla medlemmar (McMillian & Chavis, 1986),
kan delad känslomässig koppling uppnås genom endast studentens känsla av att
liknande erfarenheter fås.

6.2 Komfort
Studiens resultat visade att de sociala spelelementen påverkade hur nöjda studenterna
var med lärplattformen. De sociala spelelementen påverkade lärplattformens tydlighet
vilket var något som testpersonerna uttryckte som positivt. Emblem implementerades i
prototypen för att visa kursens delmål och poängen implementerades då det är ett sätt
att illustrera studentens progression (Simões et al., 2013). Studiens resultat visade att
emblemen samt poängens förloppsindikator gav testpersonerna en överblick över deras
kurs, något som testpersonerna uttryckte saknats under tidigare distanskurser. Även
om emblemen gav testpersonerna en översikt kan designen anpassas för att ge ökad
tydlighet. För att ge ökad tydlighet uttryckte testpersonerna att emblemen borde vara
anordnade efter i vilken ordning de kan uppnås i kursen och att det tydligt ska framgå
hur många emblem som är avklarade.
Komfort innebär att studenten är nöjd med lärmiljön och uppfattar den säker (Bolliger &
Inan, 2012). Enligt testpersonerna gav de sociala spelelementen en känsla av komfort då
de gav en tydligare bild av deras process och gjorde dem positivt inställda till lärmiljön.
För att testpersonerna skulle vara nöjda med lärmiljön visade studiens resultat att det
var viktigt att poängen delades ut rättvist efter arbetsinsats.
Studiens resultat visade att de sociala spelelementen kunde ge en uppmuntran till att
delta, någonting som är viktigt för att studenterna ska känna en känsla av komfort
(Bolliger & Inan, 2012). Dock krävs det att studenterna får uppmuntran till att delta utan
rädsla för negativa känslor (Bolliger & Inan, 2012). Det sociala spelelementet gilla
implementerades i prototypen då gilla kan användas för att öka delaktighet och
samarbete mellan studenter (De-Marcos et al., 2016). Studien indikerar att detta
stämmer men visar även på nackdelar och att det kan krävas en begränsning av gilla
funktionen. Testpersonerna uttryckte en uppmuntran av att få gillningar men även en
rädsla för att delta på lärplattformen då gillningar kunde utebli. Även om gilla kan
användas för att låta studenter gilla andra studenters prestationer (Simões et al., 2013),
visar studiens resultat att gilla istället skulle kunna begränsas till att användas vid
kommentarer vid diskussion. Att begränsa gilla till endast kommentarer skulle enligt
studiens resultat kunna leda till uppmuntran till att kommentera vid diskussion
samtidigt som risken för att studenterna skulle känna rädsla för att använda plattformen
verkade upphöra. Då det i prototypen gick att gilla andra studenters händelser krävs det
dock vidare studier kring hur enbart gillningar i kommentarsfält skulle kunna påverka.

6.3 Underlättande av lärande
Underlättande av lärande sker genom vänskaplig kommunikation som uppmuntrar
individer samt ser andras bidrag och vad de har åstadkommit (Bolliger & Inan, 2012).
Att samarbeta och använda olika verktyg, exempelvis diskussionsforum, bör därför
uppmuntras för att underlätta lärande (Bolliger & Inan, 2012). De sociala spelelementen
i prototypen möjliggjorde för studenter att se andras bidrag genom att diskutera i lag
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och gilla varandras händelser. Samtliga testpersoner uttryckte vid frågor om gilla att det
skulle känts som en belöning då någon annan har sett vad de har åstadkommit. Studiens
resultat visade att gilla skulle kunna leda till uppmuntran till att se andras bidrag.
Testpersonerna uttryckte även att de skulle blivit mer benägna att gilla andra studenters
uppgifter tillbaka, vilket kan leda till att de ser andra studenters bidrag.
Underlättande av lärande innebär även att studenterna ska få en uppmuntran till att
samarbeta (Bolliger & Inan, 2012). Testpersonerna uttryckte att de sociala
spelelementen skulle gett en uppmuntran till att samarbeta. I prototypen
implementerades notifikationer för att uppmärksamma studenten på aktiviteter på
lärplattformen. Notifikationerna visades med en text som uppmuntrade interaktion,
bland annat när en annan student startat en diskussion eller klarat av en uppgift.
Notifikationer kan användas för att meddela om förändring och för att kunna be om
hjälp från andra (Järvinen, 2009). Studiens resultat visade att notifikationer
uppmärksammade studenter på aktivitet men bekräftade även att notifikationer kan
uppmuntra studenten till att be om hjälp och ta kontakt med andra. Studiens resultat
visade dock att uppmuntran till att ta kontakt varierade beroende på vilken typ av
notifikation som gavs. Notifikationer kring startade diskussioner och lag uppfattades
som uppmuntrande för att ta kontakt och samarbeta medan prestationer istället kunde
ge en känsla av stress för vissa av testpersonerna. Notifikationer som visade andra
studenters prestation kunde leda till en mer tävlingsinriktad miljö, då vissa testpersoner
kände att de behövde prestera för att vara i fas eller vara före de andra studenterna. De
sociala spelelementen implementerades i prototypen med fokus på att undvika
konkurrens mellan studenter, då det kan leda till minskad motivation (Wery &
Thomson, 2013). Studiens resultat visade att notifikationer ändå kunde uppfattas som
tävling och den minskade motivationen bekräftades då vissa testpersoner beskrev att
notifikationer kring andra studenters prestation gav en känsla av stress och minskad
uppmuntran till att ta kontakt. För att undvika minskad motivation och stress bör
framtida notifikationer därför endast implementeras för att uppmärksamma studenten
på social aktivitet, till exempel en startad diskussion eller händelse i ett lag.
Testpersonerna uttryckte att de sociala spelelementen uppmuntrade dem till kontakt
med andra genom att få belöningar i form av poäng. Poäng implementerades då det kan
verka som en belöning för utförda uppgifter (De-Marcos et al., 2016). Vid social
spelifiering kan även poäng tilldelas studenten för ökad social aktivitet (De-Marcos et al.,
2016). Studiens resultat visar att testpersonerna får en uppmuntran till att utföra fler
uppgifter genom poäng och att det skulle kunna leda till social aktivitet.

6.4 Interaktion och samarbete
De sociala spelelementen skapade nya möjligheter för interaktion och samarbete mellan
studenterna på lärplattformen. Testpersonerna beskrev hur interaktionen kunde hjälpa
dem med sin utveckling av kunskap då information som de tagit del av ibland behövde
diskuteras och utvecklas med hjälp av andra. För att studenterna ska kunna skapa egen
kunskap behöver de behandla den information som tillhandahålls via kommunikation
(Bolliger & Inan, 2012). Interaktion och samarbete mellan studenter är därför viktigt då
interaktionen kan leda till ny kunskap genom förändring av studentens idéer och
information (Bolliger & Inan, 2012).
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Då lagets syfte var att möjliggöra samarbete och diskussion, visade studiens resultat att
laget även kunde ge en möjlighet till att dela insikter och tankar som kunde leda till ny
information studenterna emellan. Laget gav möjlighet till att förstå uppgifter bättre, då
studenter kunde dela sina tankar och diskutera. Laget var en viktig del för samtliga
testpersoner, då kontakten med andra studenter genom laget skulle kunna leda till
utveckling av kunskap.
Samtliga testpersoner uttryckte att notifikationerna gav en tydlighet och gjorde
händelser på plattformen mer synliga, vilket testpersonerna uttryckte
uppmärksammade dem på möjlig interaktion. Testpersonerna uttryckte att
notifikationer kring händelser på plattformen skulle kunna uppmuntra dem till ökad
interaktion med andra studenter. Då utbildningen borde uppmuntra interaktion (Lee &
Choi, 2011; Hrastinski, 2011) och vara utformad med verktyg för att främja interaktion
mellan studenter (Poellhuber et al., 2008), skulle notifikationer kunna användas.

6.5 Designförslag för design av lärplattformar
För att besvara studiens frågeställning kring hur digitala lärplattformar kan designas för
att stödja en känsla av samhörighet, har utvärderingens resultat sammanställts i fyra
designförslag som presenteras nedan i tabell 4. De fyra designförslagen riktar sig till
designers som vägledning vid design av digitala lärplattformar.
Designförslag

Beskrivning

Designa för
diskussion och utbyte
av kompetens

Lärplattformen bör möjliggöra för studenter att diskutera och ta del
av andra studenters kompetens. Studenterna bör få möjlighet att
samarbeta i mindre grupper genom till exempel lag, och att använda
diskussionsforum för att ge varandra tips, dela funderingar och
utveckla sin kunskap.

Designa för tydlighet
och progression

Lärplattformen bör ge en översikt över kursen och kommande
läraktiviteter. Designa in verktyg som hjälper studenten att se sin
progression, till exempel poäng med förloppsindikator. Designa
kursen så att avklarade uppgifter och ännu inte avklarade uppgifter
syns tydligt, till exempel genom emblem. Händelser på plattformen
bör även synas tydligt med hjälp av notifikationer.

Designa för att
möjliggöra olika
åsikter och påverkan

Lärplattformen bör designas med möjlighet för studenten att
uttrycka sina åsikter och diskutera. Studenter bör även kunna
påverka andra studenter genom att ge uppmuntran till att delta i
kursen, detta kan vara genom att gilla kommentarer eller bjuda in till
läraktivitet. Lärplattformen bör ha en möjlighet till diskussion där
studenterna uppmuntras till att dela sina åsikter genom till exempel
lag.

Designa för att ge
uppmuntran och
belöning för social
aktivitet

Lärplattformen bör uppmuntra studenter och ge belöning för att
delta i sociala aktiviteter till exempel i form av poäng eller emblem.
Sociala aktiviteter som bör belönas är samarbete i grupp och att
hjälpa andra studenter på lärplattformen med frågor. Designa så att
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Designförslag

Beskrivning
social aktivitet synliggörs genom notifikationer och vad det kan ge
för behållning för studenten.

Tabell 3. Sammanställning av förslag för design av lärplattformar.
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7 Slutsatser
Frågeställningen som studien ämnade att besvara var: “Hur kan digitala lärplattformar
designas för att stödja en känsla av samhörighet?”. Syftet med studien var att bidra med
designförslag kring hur digitala lärplattformar kan designas för att ge en känsla av
samhörighet. Frågeställningen undersöktes med en designorienterad forskningsansats
och kvalitativ metod. Genom studiens litteraturstudie framkom det att en känsla av
samhörighet kunde delas in i fyra delar. Studiens resultat tyder på att dessa fyra delar av
samhörighet kunde stödjas av sociala spelelement. Resultatet av utvärderingen
analyserades och sammanställdes i följande fyra designförslag: designa för diskussion
och utbyte av kompetens, designa för tydlighet och progression, designa för att
möjliggöra olika åsikter och påverkan samt designa för att ge uppmuntran och belöning
för social aktivitet
De fyra designförslagen riktar sig till designers som ska designa digitala lärplattformar.
De fyra designförslagen bör användas i kombination med varandra för att kunna stödja
en känsla av samhörighet.
Sett i förhållande till ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att undersöka hur en
känsla av samhörighet kan stödjas på digitala lärplattformar, då det kan vara en orsak
till studieavhopp. En känsla av samhörighet skulle kunna minska studieavhopp och även
ur ett socialt perspektiv leda till att personer mår bättre genom social kontakt och
minskad känsla av isolering (Hart, 2012; Khalil & Ebner, 2014). Studenterna skulle även
kunna få bättre självkänsla och självförtroende samt en positiv inställning till att studera
då de avslutar sina distansstudier (Poellhuber et al., 2008).
Då designförslagen föreslår att studenter ska kunna samarbeta och hjälpa varandra
genom att dela tankar och åsikter är det ur ett etiskt perspektiv viktigt att möjligheten
till diskussion används på ett respektfullt vis. Det är därför viktigt att uppmuntra att ny
kunskap uppnås genom ett fungerande samarbete med konstruktiv kritik. Det är också
viktigt att de sociala spelelement som används inte stressar studenter, till exempel att
det skapar en oro hos studenten kring hur många emblem som finns kvar att uppnå eller
att poäng inte kommer ges anpassat till arbetsinsats.

7.1 Vidare forskning
Denna studie har bidragit med designförslag kring hur en känsla av samhörighet kan
stödjas på digitala lärplattformar. Då litteraturstudien visade att det även var viktigt att
läraren uppmuntrade samarbete (Lee & Choi, 2011; Bolliger & Inan, 2012), finns det
möjlighet för vidare forskning att undersöka hur samhörighet kan stödjas på
lärplattformar genom att involvera lärare vid utvärderingen. Att designa för att
involvera läraren och underlätta lärarens uppmuntran till samarbete skulle bland annat
kunna påverka studenternas kunskapsutbyte och leda till en starkare känsla av
samhörighet.
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Bilagor
Bilaga A – Test
Scenario
Föreställ dig att du studerar en distanskurs för Högskolan i Halmstad. Du har loggat in på
Högskolan i Halmstads lärplattform för att se vad som händer i distanskursen och för att
börja jobba.
Uppgift 1 - Uppdateringar, bjuda in.
Du har loggat in och ser flödet med senaste händelser. Du ska ta dig till din profil.
På din profil får du en notis och du vill gå med i laget som Emelie bjudit in dig till.
Uppgift 2 - Lag
Du ser i chatten vad de andra studenterna skriver. Du svarar de andra lagmedlemmarna och
går sedan tillbaka till din profil.
Uppgift 3 - Uppdateringar, gilla
Du ser att du fått en ny notifikation och vill gå in och se samt gilla Johans prestation.
Uppgift 4 - Uppdateringar, diskussion
Du vill nu hjälpa Sofia genom att gå in på diskussionen och läsa samt kommentera hennes
nya diskussion.
Uppgift 5 - Bjuda in, lag
Du bestämmer dig för att bjuda in Sofia till ert lag för att hjälpas åt med uppgiften.
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Bilaga B – Intervjuguide
Inledning
• Berätta lite om dig själv?
Ålder, huvudsysselsättning?
• Berätta om dina tidigare distansstudier?
Vad studerade du?
När?
Hur länge?
•

Vad är dina tidigare erfarenheter av samhörighet på distanskurser?

Lag

• Hur tror du att du skulle känt kring att gå ihop i lag med andra studenter?
Hur tror du det skulle påverka dig?
• Tror du att du skulle känt att du har ett ansvar för laget och arbetet?
Om nej.. varför inte?
Om ja.. Hur tror du att de skulle påverkat dig?
• Tror du att du skulle känt att din medverkan i laget skulle kunnat göra en skillnad för
de andra studenterna?
Om nej.. Varför inte?
Om ja… På vilket sätt? Hur skulle det fått dig att känna?
• Hur tror du att arbeta i lag skulle kunna påverka din kontakt med andra studenter?
Lära känna andra studenter bättre?
• Hur tror du att lag skulle kunna påverka din vilja att slutföra uppgifter?
• Tror du att utföra uppgifter i lag kan ge er i gruppen mer lika erfarenheter?
Om nej… Varför inte?
Om ja… Varför?
• Tror du att laget skulle kunnat hjälpa dig med utveckling av kunskap?
Om ja… På vilket sätt?
Hur tror du att det skulle påverkat ditt studiearbete?

Gilla

Hur tror du att du skulle känt kring att ha möjlighet till att belöna andra studenter för
deras prestationer genom en gillning?
Tror du att du skulle känt att du kan påverka den andra studenten? Att du gör en skillnad?
• Hur tror du att du skulle känt kring att andra studenter kan belöna dig med en
gillning för dina prestationer?
Varför tror du att du skulle känt så?
Hur tror du att det skulle kunnat påverka dig
• Hur tror du att du skulle känt kring de studenter som belönat något du gjort med en
gillning?
Tror du att du skulle känt dig närmre de studenter som belönat dig?
Tror du att du skulle känt dig mer benägen till att belöna deras uppgifter tillbaka?
Studenten skulle känts mer närvarande på lärplattformen?
•
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Diskussion
• Hur skulle du känt kring att få uppmuntran till att diskutera med andra?
Varför tror du att du skulle känt så?
• Skulle du känt dig närmre de andra studenterna ifall de kommenterat något du gjort?
På vilket vis?
Tror du att du skulle känt att du skulle fått en klarare uppfattning om andra studenter på
kursen? Varför/varför inte?
Tror du att du skulle känt dig mer sedd av andra studenter? Varför/varför inte?
• Tror du att du skulle känt att din kommentar på en annan students diskussion skulle
kunnat göra skillnad för den andra studenten?
Om nej.. Varför inte?
Om ja… På vilket sätt? Hur skulle det fått dig att känna?
Notifikationer
• Hur tror du att det skulle känts för dig att få uppdateringar om andra studenters
prestationer eller händelser?
Varför tror du att det skulle känts så?
• Tror du att du skulle känt dig mer närvarande i de andra studenternas studier genom
att få uppdateringar kring deras händelser?
Om nej.. Varför inte?
Om ja.. På vilket sätt?
• Hur tror du att uppdateringarna skulle påverkat din vilja att ta kontakt och
kommunicera med andra studenter?
Skulle du känt att uppdateringarna kan uppmuntra dig till mer samarbete?
Tror du att du skulle kommenterat andra studenters arbeten eller prestationer?
Poäng
• Hur tror du att du skulle känt kring att utföra uppgifter ifall du skulle fått poäng för
uppgifterna?
Varför tror du att det skulle känts så?
Vilka känslor?
Tror du att det skulle fått dig att vilja utföra fler uppgifter på lärplattformen?
• Om du precis har börjat använda lärplattformen, hur tror du då att poäng skulle
kunnat påverka dig?
Varför tror du att det skulle påverkat dig på det viset?
Tror du att känslorna skulle varit positiva eller negativa? Varför?
Emblem
• Hur tror du att du skulle känt kring att få emblem efter en prestation eller något du
utfört?
Varför tror du att det skulle känts så?
• Tror du att emblem skulle kunnat uppmuntra dig till att delta i distanskursen?
Varför/Varför inte?
• Tror du att du skulle velat dela med dig av eller visa upp de emblem du fått?
Om nej.. Varför tror du att du inte vill de? Hur tror du att din åsikt skulle kunnat ändras?
Om ja.. Hur tror du att det skulle påverkat ditt studiearbete?
• Hur tror du att du skulle känt kring att kunna se vid dina emblem hur många det är av
de andra studenterna som tagit emblemen?
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Varför tror du att det skulle känts så?
Bjuda in
• Hur tror du att det skulle känts för dig att bli inbjuden av en annan student till att gå
med i ett lag eller utföra en uppgift?
Varför tror du att det skulle känts så?
Tror du att det skulle gjort dig mer bekväm med att utföra uppgiften?
Tror du att den andra studenten skulle få dig mer villig till att utföra uppgiften?
Tror du att du skulle känt dig närmare studenten som bjudit in dig?
• Tror du att du skulle känt att du kan påverka andra studenter genom att bjuda in dem
till uppgifter eller lag?
Känsla av att du kan påverka deras upplevelse av kursen?
Fått en känsla av att du betyder någonting för den andra personen?
• Skulle du kunnat tänka dig att bjuda in någon annan till att utföra en uppgift?
Varför/varför inte?
Avslutningsvis
Något du vill tillägga?
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