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Abstrakt 
Idag finns det ett ökat behov av en digital plats där studenter kan delta i kurser och ta till sig 
kunskap. En typ av en sådan digital plats är lärplattformar, exempelvis Learning Management 
Systems (LMS). Eftersom teknik har en betydande roll i studenters liv förväntar de sig även att 
denna teknologin är väl fungerande. Inom utbildningskontext betraktas motivation som en av 
de viktigaste faktorerna för att studenter ska vara framgångsrika i sin utbildning, och känslan 
av kompetens är en en viktig del av motivation. Känslan av kompetens handlar om att en person 
skall känna sig bra, kunnig eller skicklig på något och uppleva en känsla om sin egen potential. 
Om känslan av kompetensen minskar eller försvinner kan en student förlora sin motivation och 
därmed ge upp sina studier. 
  
En designteknik som kan användas för att främja en känsla av kompetens som är en del av inre 
motivation är spelifiering. Dock har spelifiering inte resulterat i enbart positiva resultat där 
lärande och en känsla av kompetens har främjats. Tidigare forskning inom spelifiering har 
resulterat i blandade resultat på hur väl designtekniken fungerar för att främja en känsla av 
kompetens. Tidigare forskning har studerat om spelifiering fungerar istället för att studera hur 
spelifiering kan fungera i en studiekontext. Då en känsla av kompetens är en grundläggande del 
för att studenter ska klara av sina studier ämnar studien att undersöka hur spelifiering kan 
implementeras i LMS plattformar för att främja en känsla av kompetens hos studenter. 
Frågeställningen undersöktes med en designorienterad ansats där spelelement designas in i en 
prototyp av en LMS plattform. Utvärdering av prototypen möjliggjorde ett framtagande av fyra 
designförslag för hur spelifiering kan användas för att främja studenters känsla av kompetens i 
en LMS plattform. 
 
Nyckelord: En känsla av kompetens, spelifiering, LMS, design, studenter, spelelement 
 
  



Abstract 
Today, there is an increased need for a digital place where students can participate in courses 
and acquire knowledge. One type of such a digital place are learning platforms and an example 
of one such platform is Learning Management Systems (LMS). Technology has a significant 
role in students’ lives, and because of this they also expect this technology to work well. In the 
context of education, motivation is regarded as one of the most important factors for students 
to be successful and a feeling of competence is part of what needs to be achieved. A feeling of 
competence is about having a person feel good, knowledgeable or skilled at something and 
experiencing a feeling about their own potential. If the feeling of competence decreases, a 
student can lose their motivation and thereby give up on their studies. 
  
A design technique that can be used to foster a feeling of competence, that is part of intrinsic 
motivation, is gamification. However, using gamified elements which are competitive has not 
only resulted in positive results. Research in gamification has resulted in mixed results on how 
well the design technique works to foster a feeling of competence. Previous research on 
gamification has disregarded how competence and intrinsic motivation influence a student's 
performance. Previous research has studied whether gamification works instead of studying 
how gamification can work in a study context. Therefore, this study intends to investigate how 
gamification can be implemented in digital learning platforms to foster a sense of competence 
among students. The question was examined with a design-oriented approach where game 
elements were designed into a prototype of an LMS platform. Evaluation of the prototype made 
it possible to develop four design proposals of how gamification can be used to foster students' 
sense of competence in an LMS platform. 
 
Keywords: A feeling of competence, gamification, LMS, design, students, game-elements 
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1 Introduktion 
Studenters motivation inom akademiska studier spelar en viktig roll i deras utbildning då 
forskning visar att akademiska studier kräver självdisciplin och eget ansvar i 
utbildningsprocessen (Pastushenko, Hruška, & Zendulka, 2018). Tre typer av motivation 
behandlas inom begreppet motivation: Inre motivation, som resulterar i ett beteenden som 
grundas av personligt intresse eller nöje (Heidig, Müller & Reichel, 2015; Jeno, Grytnes & 
Vandvik, 2017), amotivation som innebär att motivationen är bristande (Ryan & Deci, 2000) 
och yttre motivation som väcker ett beteende på grund av yttre påtryckningar (Jeno et al., 2017), 
från exempelvis en förälder eller en chef. Motivation kan även vara ett hjälpmedel för studenter 
att förbättra sin inlärning av relevanta förmågor vilket kan resultera i förbättrade studieresultat 
(Hanafi, Said, Wahab & Samsuddin, 2017). Därför är det väsentligt att vid akademiska studier 
främja studenters motivation (Pastushenko et al., 2018) En del av att främja studenters 
motivation är att främja deras känsla av kompetens. 
  
Inom inre motivation finns det tre psykologiska behov. Ett av dem är att uppleva en känsla av 
kompetens (Ryan & Deci, 2000). En känsla av kompetens handlar även om att en person skall 
känna sig bra, kunnig eller skicklig på något [1, 2] och uppleva en känsla om sin egen potential 
(Leat, 1993). En känsla av kompetens är nödvändigt att uppnå för att människor skall uppnå 
välmående och motivera sig själva (Jeno et al., 2017; Roy & Zaman, 2017). En känsla av 
tillhörighet och känslomässig support behövs för att individens känsla av kompetens skall 
främjas (Leat, 1993). Om känslan av kompetens minskar kan en student förlora sin motivation 
och därmed ge upp sina studier (Roy & Zaman, 2017). 
  
Studenter har förändrats under det senaste årtiondet (Caruth, 2016). De är mångfaldiga, har 
starkt fokus på sina karriärer och är även mer tekniskt kompetenta vilket gör att det är enklare 
för dem att genomföra studier online (Caruth, 2016). Det finns dessutom ett ökat behov av att 
införa nya teknologier i utbildningsprocesser (Jafari, Salem, Moaddab & Salem, 2015). 
Behoven innefattar exempelvis att reducera kostnader och skapa en grund för inlärning. 
Learning Management Systems (LMS) är en typ av lärplattform som har utvecklats för att möta 
det behovet (Zaharias & Pappas, 2016). I en LMS plattform kan studenter till exempel se 
lektioner online, ladda ner kursmaterial, lämna in uppgifter och komma i kontakt med sina 
lärare (Jafari et al., 2015). 
  
Det finns flera olika designtekniker för att främja en känsla av kompetens. Till exempel 
övertygande design (persuasive design), motiverande design (motivational design), speldesign 
och spelifiering (Chasanidou, 2018). Spelifiering används frekvent inom lärande och är en 
designteknik för att motivera personer till att utveckla sin problemlösningsförmåga (Deterding, 
2012; Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011; Roy & Zaman, 2018). Forskning inom 
spelifiering har resulterat i blandade resultat på hur väl spelifiering fungerar i en studiekontext 
(Dichev & Dicheva, 2017; Roy & Zaman, 2017; 2018). En del resultat visar inte på någon 
skillnad i prestation mellan studenter som får ta del av spelifiering i relation till studenter som 
får ta del av vanlig undervisning. En del resultat har visat på att studenter presterar sämre med 
en spelifierad undervisning (Roy & Zaman, 2018). Andra resultat visade på att studenter är mer 
engagerade i en spelifierad lärmiljö (Roy & Zaman, 2017) och att spelifiering har en positiv 
inverkan på deras lärande (Buckley & Doyle, 2016; Hanus & Fox, 2015). Tidigare forskning 
har även behandlat spelelement som generiska och bortsett från att elementen fungerar olika i 
olika kontext (Sailer, Hense, Mayr & Mandl, 2017). 
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Spelifiering behandlar ofta yttre motivation och ofta används yttre kontrollerande element i 
form av emblem, incitament och betyg (Roy & Zaman, 2018). Spelelement kan implementeras 
i exempelvis digitala lärplattformar (Roy & Zaman, 2018) och kan göras framgångsrikt för att 
främja en känsla av kompetens genom att implementera exempelvis emblem, poäng och 
progressionsmätare i en design, om de har ett värde utöver att bara leverera en belöning (Sailer 
et al., 2017). Spelifierade system som kan främja studenters känsla av kompetens är mer troliga 
att kunna främja inre motivation (Roy & Zaman, 2017). Roy och Zaman (2017) har undersökt 
varför spelifiering inte fungerar i en studiekontext och har utformat föreslagna 
spelifieringsheuristiker som står för samspelet mellan design, kontext och användaregenskaper 
och är i behov av att testas i praktiken. De föreslagna spelifieringsheuristikerna syftar till att 
bygga en grund för framtida forskning och för att skapa förståelse för hur spelifiering fungerar 
samt hur spelifierade system skall byggas för att kunna främja inre motivation (Roy & Zaman, 
2017). Tre av de föreslagna spelifieringsheuristikerna Roy och Zaman (2017) identifierat berör 
främjande av en känsla av kompetens hos studenter. Forskning visar även på att LMS 
plattformar behöver utvecklas och många gånger används LMS plattformar endast som en 
plattform för grundläggande hantering av innehåll (Jafari et al., 2015). Tidigare forskning har 
studerat om spelifiering fungerar istället för att studera hur spelifiering kan fungera i en 
studiekontext (Nacke & Deterding, 2017; Roy & Zaman, 2017; 2018). Att addera ett 
psykologiskt behov som exempelvis en känsla av kompetens kan vara ett hjälpmedel för att 
besvara frågan om hur spelifiering som designteknik kan fungera i en studiekontext (Roy & 
Zaman, 2017). Däremot finns det inga praktiska designförslag för hur spelelement skall 
implementeras sammanhängande och effektivt i en lärkontext (Dichev & Dicheva, 2017).  
  
Därför ämnar vi att besvara frågeställningen: Hur kan spelifiering implementeras i LMS 
plattformar för att främja en känsla av kompetens hos studenter? 
  
Vi vill undersöka det här ur ett designperspektiv då spelifiering idag har blandade resultat när 
det används i ett studiekontext och det saknas praktiska designförslag för hur spelelement skall 
implementeras idag. Studiens syfte är att presentera designförslag som konkretiserar 
spelelement som kan vägleda designern vid implementation av spelifiering i en LMS plattform 
för att främja studenters känsla av kompetens. Frågeställningen undersöktes med en 
designorienterad ansats där tre av Roy och Zaman (2017)s föreslagna spelifieringsheuristiker 
som behandlar en känsla av kompetens designades in i en prototyp av en LMS plattform genom 
olika spelelement. Genom utvärdering av prototypen kunde fyra designförslag tas fram som 
kan vägleda designers vid design av spelifierade LMS plattformar med spelelement som kan 
främja en känsla av kompetens. 
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2 Relaterad litteratur 
 
Litteraturavsnittet sammanfattar resultatet från litteraturstudien och presenterar avsnitt om 
LMS, en känsla av kompetens och hur studenters känsla av kompetens kan främjas genom 
design och spelifiering. De spelelement som presenteras i avsnittet om spelifiering är emblem, 
poäng, nivåer, progressionsmätare, guide och uppdrag. Avsnittet om spelifiering och 
studenters känsla av kompetens utgår från Roy och Zaman (2017)s forskning kring studenters 
känsla av kompetens och spelifiering. 
 
2.1 Learning Management Systems 
En typ av lärplattform som används för att underlätta och förbättra undervisning och lärande är 
Learning Management Systems (LMS) (Jafari et al., 2015). Det finns ett ökat behov av en 
digital plats där studenter kan delta i kurser och ta till sig olika kunskap (Zaharias & Pappas, 
2016). LMS är en lärplattform som har utvecklats för att möta det behovet. På en del universitet 
är användning av en LMS plattform obligatoriskt (Steel, 2007). I en LMS plattform kan 
studenter till exempel se lektioner online, ladda ner kursmaterial, lämna in uppgifter, komma i 
kontakt med sina lärare och kurskamrater samt genomföra prov och tester online (Jafari et al., 
2015). Det är därmed en plattform för dokumentation, administration, rapportering och 
spårning (Zaharias & Pappas, 2016). Det viktigaste i en LMS plattform är inte hårdvaran eller 
mjukvaran i plattformen, utan kvalitén på den information som produceras (Jafari et al., 2015). 
För att en LMS plattform ska ha hög tillfredsställelse hos användarna behöver materialet som 
läggs upp vara kursrelaterat, relevant, enkelt att förstå och det bör även läggas upp i lämplig tid 
(Jafari et al., 2015). 
  
Nivån på studenters interaktion med en LMS plattform varierar. Det kan vara allt från att bara 
ta del av innehåll till att utföra uppgifter (Nespereira, Dai, Redondo & Vilas, 2014). Studier 
visar att nyttjande av en LMS plattform har en koppling till hur studenter presterar i kurser som 
förekommer ansikte-mot-ansikte (Nespereira et al., 2014). Precis som att kvalitén på 
undervisning i klassrummet kan variera kan även kvalitén på innehållet på en LMS variera 
(Steel, 2007). Studier på LMS plattformar visar att studenter upplever LMS plattformar som 
komplicerade vilket leder till att de sällan använder plattformen (Mafuna & Wadesagngo, 
2012). Studenter upplever även att instruktioner ofta saknas på plattformen och att många LMS 
plattformar saknar struktur som gör att det är svårt att lära sig att använda LMS plattformen 
(Mafuna & Wadesagngo, 2012). 
 
2.2 Kompetens 
Leat (1993) redogör för att definition av kompetens uppstår genom en synkronisering mellan 
kognition, känslor och beteenden samt vad människan kan göra under idealiska omständigheter. 
En känsla av kompetens handlar om att lära känna sig själv väl, uppnå effektivitet samt 
utvärdera och kommunicera information (Shroff, Vogel & Coombers, 2007). En känsla av 
kompetens är ett av de grundläggande psykologiska behoven för att uppnå inre motivation 
(Ryan & Deci, 2000). Tre olika typer av motivation benämns inom begreppet motivation: inre 
motivation, yttre motivation och amotivation (Ryan & Deci, 2000). Inre motivation resulterar i 
ett beteenden som grundas av ett personligt intresse eller nöje (Jeno et al., 2017; Heidig et al., 
2015). Yttre motivation väcker ett beteende som leder en person till en särskild utkomst genom 
påtryckningar (Jeno et al., 2017) från exempelvis en förälder eller en chef. Amotivation innebär 
att motivationen är bristande (Ryan & Deci, 2000). Inom de tre typerna av motivation finns det 
fem motivationsstadier (Ryan & Deci, 2000). Dessa är inre reglering, identifierad reglering, 
introjekterad reglering, extern reglering och ingen reglering. Inom utbildningskontext drivs 
studenter av olika typer av motivation och motivationen regleras beroende på vilken kontext 
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studenten befinner sig i (Roy & Zaman, 2017). En känsla av kompetens främjar inre motivation 
(Jeno et al., 2017) och inre motivation skapar en drivkraft att agera med “the sense of self”, som 
innebär att ha en medvetenhet över sina egna förmågor samt vad en individ vill uppnå (Roy & 
Zaman, 2018). 
  
Att känna en känsla av kompetens refererar även till att en individ känner en känsla av 
effektivitet och framgång när individen interagerar med andra (Sailer et al., 2017). En känsla 
av kompetens uppkommer alltså när en individ känner sig bra, kunnig eller skicklig på något 
[1, 2] och när individen kan uppleva en känsla om sin egen potential (Leat, 1993). Känslan av 
kompetens uppstår även när en individ uppfattar att individens egna handlingar ger önskad 
effekt (Mekler, Brühlmann, Tuch & Opwis, 2017). För att kunna uppleva en känsla av 
kompetens finns det ett behov av att skifta fokus eller kontroll från en handling till en annan. 
Skiftandet av fokus eller kontroll behövs för att framgång och misslyckande ska kunna ses som 
en lärdom (Leat, 1993). 
  
En känsla av känslomässig support behövs för att människans känsla av kompetens skall kunna 
främjas (Leat, 1993). En känsla av kompetens som baseras på att människor får tydliga mål och 
bevis på hur deras process mot ett mål fortgår kan ge människor en idé om vad de kan förvänta 
sig av sig själva (Leat, 1993). När människor känner att deras känsla av kompetens kan relateras 
till ett beteende de har utfört kan de se värdet i beteendet och därmed uppleva inre motivation 
(Gagné & Deci, 2005). Forskning har dessutom påvisat att belöning som bekräftar en känsla av 
kompetens kan ha positiva konsekvenser (Gagné & Deci, 2005). 

2.2.1 Studenter och kompetens  
Studenter idag har starkt fokus på sina karriärer och är tekniskt kompetenta vilket gör att det är 
enklare för dem att genomföra studier online (Caruth, 2016). För att kunna ge studenter den 
utbildning de behöver för att ha möjligheten att bli framgångsrika är det relevant att förstå deras 
behov (Caruth, 2016). Eftersom att teknik har en betydande roll i studenternas liv förväntar de 
sig även att denna teknologin integreras i utbildningsprocessen (Caruth, 2016). Inom 
utbildningskontext betraktas motivation som en av de viktigaste faktorerna för att studenter 
skall vara framgångsrika i sin utbildning (Pastushenko et al., 2018; Roy & Zaman, 2018) och 
en känsla av kompetens är en del av det som behöver uppnås (Roy & Zaman, 2018). Om känslan 
av kompetens minskar kan en student förlora sin inre motivation och därmed ge upp sina studier 
(Roy & Zaman, 2017). 
  
Integration av läskunnighet, kritiskt tänkande och en students kommunikativa förmåga kan 
både främja och underhålla studentens inre motivation (Shroff et al., 2007). Studenter behöver 
därmed även reflektera över sitt egna lärande för att finna mening i aktiviteten (Nicholson, 
2015). Studenter är mer benägna att anta ett mål om de förstår målet och samtidigt anser att de 
har relevanta förmågor för att klara av att nå målet (Ryan & Deci, 2000). En känsla av 
kompetens främjas när en person får direkt, positiv och informativ feedback (Mekler et al., 
2017). För att en person skall uppleva sig själv som kompetent behöver personen även uppleva 
sitt beteende som självbestämt. Det innebär att personen i fråga upplever att ett eget beslut har 
tagits utan inverkan av en annan individ som säger åt dem vad de skall göra. Annars riskerar 
även positiv feedback att minska inre motivation (Mekler et al., 2017). Studenter som upplever 
en känsla av kompetens uppnår bättre studieresultat samt är mer envisa än de som inte upplever 
en känsla av kompetens (Roy & Zaman, 2017). Forskning visar dessutom på att studenter som 
har högre nivåer av motivation är mer medveten om sin känsla av kompetens (Shroff et al., 
2007). 
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2.3 Spelifiering 
Spelifiering kan beskrivas som en process som används för att motivera användare till att lösa 
problem (Deterding et al., 2011). Spelifiering är dessutom ett populärt fenomen för att främja 
individers känsla av kompetens (Deterding, 2012; Roy & Zaman, 2018) och har tidigare 
implementerats i utbildningskontext (Sailer et al., 2017). Spelifiering använder element som 
poäng, emblem, ledartavlor och feedback i designen (Pirker, Riffnaler-Schiefer & Gütl, 2014). 
Om spelifiering används på rätt sätt kan det främja studenters upplevelse av deras utbildning 
(Deterding, 2012). Exempelvis genom att berika utbildningen genom meningsfulla och positiva 
kontakter med lärare på ett sätt som studenter finner givande. Spelifieringen kan då användas 
genom att exempelvis samlarkort kan delas ut mellan lärare och studenter när en lekfull eller 
kreativ interaktion har utbytts, för att främja studenternas känsla av kompetens och framsteg 
(Deterding, 2012). Tidigare forskning har studerat om spelifiering fungerar istället för att 
studera hur spelifiering kan fungera i en studiekontext (Nacke & Deterding, 2017; Roy & 
Zaman, 2017; 2018).  
  
Spelifiering behandlar ofta yttre motivation och ofta används yttre kontrollerande element som 
emblem, incitament och betyg (Roy & Zaman, 2018). Att få poäng istället för att få betyg anses 
som fördelaktigt av många studenter, dock anses emblem sakna betydelse för många studenter 
om de används som ett tävlingsinriktat emblem utan informativt eller värdeskapande innehåll 
(Pirker et al., 2014). Spelelement som implementeras som tävlingsinriktade 
spelifieringsstrategier i form av emblem och resultattavlor kan leda till frustration och 
motverkande av motivation hos studenter som inte lär sig genom spelifiering (Pirker et al., 
2014). Det blir därmed nödvändigt att integrera andra element än tävlingsinriktade element i en 
spelifierat inlärningskontext, eller implementera värdeskapande emblem för att inte motverka 
motivation och en känsla av kompetens. Emblem kan därmed vara användbara om de ger 
kompetensrelaterad feedback som kan främja en känsla av kompetens och därmed också inre 
motivation (Roy & Zaman, 2017).  
  
Med spelelement som exempelvis poängsystem kan studenter fokusera på att lösa problem där 
de blir belönade om de anstränger sig extra om de inte nådde upp till kraven för en uppgift, 
istället för uppleva att de bli bestraffade genom att betygen blir lidande (Pirker et al., 2014). 
När studenterna inte blir straffade för att de misslyckas kan det leda till att de drabbas av mindre 
frustration och stress (Pirker et al., 2014). Spelelementen emblem, poäng och 
progressionsmätare är exempel på spelelement som kan implementeras i en design för att 
försöka främja en känsla av kompetens (Sailer et al., 2017). Ett betygssystem som baseras på 
att få poäng istället för ett skriftligt betyg kan göra det tydligt för studenter att se hur långt de 
har kvar för att nå en nivå och göra att de kan ha mer fokus på kursinnehållet istället för att 
uppleva stress över att få ett visst betyg (Pirker et al., 2014). Spelifierade system som kan främja 
en känsla av kompetens hos studenter har möjligheten att även främja inre motivation. Det kan 
resultera i motiverande, engagerande och njutbara upplevelser (Roy & Zaman, 2017).   

2.3.1 Emblem 
Emblem används för att främja kunskapsbyggande hos användaren, främja en känsla av 
kompetens (Sailer, Hense, Mandl & Klevers, 2013; Sailer et al., 2017) och motivera dem (Sailer 
et al., 2013). Emblem är något som användaren samlar in och förtjänar genom prestationer. Ett 
emblem visualiserar meriter och kan tilldelas användaren när hen exempelvis har uppnått en 
viss poäng eller genomfört en specifik aktivitet eller uppnått ett mål (Sailer et al., 2013; Sailer 
et al., 2017). Emblem ger alltså användaren feedback genom att ge en indikation på hur deras 
prestation har tagit dem framåt eller om de ligger kvar på samma nivå som innan prestationen 
slutfördes (Sailer et al., 2017). 
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I jämförelse med ett vanligt betyg kan emblem vara mer informativa (Roy & Zaman, 2017), de 
kan även fungera som en statussymbol (Sailer et al., 2017). Genom att implementera emblem 
är det möjligt att leda användaren till att ta specifika vägval. När användarna är medvetna om 
vilka emblem som kan uppnås kan de även bli medvetna om vilken väg de ska ta för att nå sina 
mål (Sailer et al., 2017). Många studenter vill inte genomföra en uppgift om de inte får någon 
form av belöning för den utförda uppgiften, en sådan belöning kan ges som exempelvis ett 
emblem (Nicholson, 2015). Informativa emblem kan därmed användas för att förse studenter 
med den belöning och feedback de vill ha. Användaren kan då jobba mot sina mål och inte 
framkalla ett beteende endast för att få emblemet i sig (Nicholson, 2015). 

2.3.2 Poäng 
Poäng i en spelifierad kontext fungerar som en belöning för ett väl genomfört uppdrag eller en 
väl genomförd aktivitet (Sailer et al., 2017). En aktivitet kan exempelvis vara att användaren 
tar sig från punkt A till punkt B. Ett uppdrag kan exempelvis vara något som behöver göras för 
att ta sig vidare till nästa steg. Poäng är ett spelelement som redovisar användarens framsteg 
och framstegen kan presenteras genom olika typer av poäng (Sailer et al., 2017). De olika typer 
av poäng som finns är till exempel erfarenhetspoäng, ryktespoäng och inlösningsbara poäng. 
Dessa poäng kan fungera som en virtuell belöning för ett genomfört moment (Sailer et al., 
2013). Poäng kan även få användaren att engagera sig med systemet, däremot bör systemet vara 
utvecklat på ett sätt som gör att poängens värde inte tar över och skymmer andra meningsfulla 
element (Nicholson, 2015).   

2.3.3 Nivåer 
Nivåer visualiserar status, ranking och framsteg (Pastushenko et al., 2017). Nivåer är en metod 
för att främja nyfikenhet, där nästa nivå är dold innan den nuvarande nivån är genomförd 
(Pastushenko et al., 2017). Genom nivåer kan motivationsdrivare som utveckling och 
prestationer därmed uppnås (Pastuschenko et al., 2017). Många system som innehåller poäng, 
nivåer och belöningar tråkar ut sina användare genom att nivåerna hela tiden fortsätter att pågå 
utan ett avslut. Därmed är det relevant att spelifierade system med tiden fasar ut användaren 
från nivåerna och från det spelifierade systemet för att nivåer ska uppfylla en mening hos 
användaren (Nicholson, 2015). Dock är det relevant att spelifierade system anpassas till 
användarens förmåga för att inte orsaka ångest och frustration (Nicholson, 2015). 

2.3.4 Progressionsmätare 
En progressionsmätare kan användas för att presentera användarens framgång över tid (Sailer 
et al., 2013; Sailer et al., 2017). Det ger användaren en indikation på progressionen och är 
särskilt fördelaktigt inom lärande. Progressionsmätaren är inte till för att jämföra en individs 
prestationer med en annan individs prestationer, utan framstegen på progressionsmätaren 
jämförs med individens egna tidigare prestationer (Sailer et al., 2017). Exempelvis används 
progressionsmätaren ofta i strategispel där användaren kan se hur progressionsmätaren rör sig 
framåt i takt med att användaren genomför prestationer och tar sig vidare till nästa nivå. Därmed 
hamnar istället fokus på prestationen och framstegen hos den egna individen istället för andras 
prestationer (Sailer et al., 2013). 

2.3.5 Guide 
För att användaren inte ska bli vilsen vid användandet av ett spelifierat system eller 
överväldigad av valen i ett spelifierat system kan en guide implementeras för att hjälpa 
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användarna att välja rätt steg mot målet (Nicholson, 2015). Guiden kan därmed erbjuda 
användaren information och värdefull feedback för att få rätt vägledning (Nicholson, 2015). En 
guide kan även förklara för användaren varför en aktivitet är gynnsam för användaren att 
genomföra (Nicholson, 2015). 

2.3.6 Uppdrag 
Ett uppdrag kan beskrivas som en ordnad sekvens för att uppnå ett specifikt mål (Deterding, 
2015). Uppdrag klargör målet med en aktivitet och visar vilka belöningar användaren kan få 
om uppdraget slutförs (Sailer et al., 2013). Syftet med uppdrag är att påvisa relevansen av att 
utföra en aktivitet eller handlingar i en situation (Sailer et al., 2013; Zichermann & 
Cunningham, 2011). Uppdrag kan behövas i en spelifierad lösning då användaren annars kan 
förlora intresse för en uppgift. En uppdragsfattig spelifierad lösning kan uppfattas som 
meningslös om den spelifierade lösningen inte har ett uppdrag användaren kan förhålla sig till. 
Ett uppdrag behöver dock inte alltid vara i fokus i en spelifierad lösning (Zichermann & 
Cunningham, 2011). För att studenter skall känna en känsla av kompetens behöver de uppnå 
mål och känna att de bemästrar aktiviteten i fråga (Roy & Zaman, 2017). Därför bör spelifierade 
lösningar innehålla uppgifter som är utmanande men som fortfarande uppfattas som möjliga att 
lösa (Roy & Zaman, 2017). Därmed kan uppdrag bidra med ett djup och en meningsfullhet för 
användaren (Zichermann & Cunningham, 2011). 

2.3.7 Spelifiering och studenters kompetens 
Följande avsnitt utgår från Roy och Zaman (2017)s forskning kring studenters känsla av 
kompetens och spelifiering. Roy och Zaman (2017) har identifierat föreslagna 
spelifieringsheuristiker på hur spelifiering kan designas för att främja inre motivation hos 
studenter. De olika föreslagna spelifieringsheuristikerna står för samspel mellan design, kontext 
och användaregenskaper och är i behov av att testas i praktiken (Roy & Zaman, 2017). 
Författarna argumenterar för att spelifiering kan användas för att motivera studenter på ett 
kvalitativt sätt om det stöttar bland annat en känsla av kompetens (Roy & Zaman, 2017). Tre 
av Roy och Zamans (2017)s föreslagna spelifieringsheuristiker berör främjande av en känsla 
av kompetens hos studenter. Studien förhåller sig till dessa tre föreslagna 
spelifieringsheuristiker för att undersöka hur en känsla av kompetens kan främjas hos studenter 
genom spelifiering. 
  
Den första föreslagna spelifieringsheuristiken som behandlar att främja en känsla av kompetens 
handlar om att skapa utmanande men hanterbara mål för studenten (Roy & Zaman, 2017). För 
att studenter skall ha möjlighet att känna en känsla av kompetens behöver de uppnå mål och 
känna att de bemästrar den aktuella aktiviteten (Roy & Zaman, 2017). Studenter som upplever 
en känsla av kompetens har ökad möjlighet att få bättre studieresultat än de som inte upplever 
en känsla av kompetens (Roy & Zaman, 2017). Därför bör spelifierade lösningar innehålla 
uppgifter som är utmanande men som fortfarande uppfattas som möjliga att lösa (Roy & Zaman, 
2017). För att studenter skall motiveras till lärande bör uppgifter designas som lagom 
utmanande för studenten. Uppgifterna skall vara utanför studentens komfortzon men samtidigt 
skall studenten uppleva att uppgiften är genomförbar för att känslan av kompetens inte skall 
förloras (Roy & Zaman, 2017). Inom spel är det viktigt att få användaren att vilja fortsätta spela. 
Därmed ska svårighetsgraden vara av passande grad för att studenten ska ha utrymme att växa 
(Roy & Zaman, 2017). 
  
Nästa föreslagna spelifieringsheuristik handlar om att justera spelifieringen efter den aktuella 
aktiviteten. Inom ett utbildningskontext är det fördelaktigt att justera motivationsmålen i en 
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spelifierad lösning tillsammans med lärandemål (Roy & Zaman, 2017). Ett bra spelifierat 
system skall både stötta aktiviteten och främja aktiviteten genom glädje och motivation (Roy 
& Zaman, 2017). Om relationen mellan motivationsmålen och lärandemålen fallerar kan det 
resultera i att situationen liknar en chokladdoppad broccoli, vilket innebär att en aktivitet är 
icke motiverande och oattraktiv men har en fin utsida (Roy & Zaman, 2017). Därför ska 
designern skapa en fungerande relation mellan lärandemål och spelifierade motivationsmål som 
är hanterbara, vilket gör att den spelifierade aktiviteten främjar både en känsla av kompetens 
och målprestation (Roy & Zaman, 2017). 
  
Den sista föreslagna spelifieringsheuristiken som Roy och Zaman (2017) föreslår kan främja 
en känsla av kompetens hos studenter är att spelifiering skall innehålla kompetensrelaterad 
feedback som är positiv och meningsfull. Den kompetensrelaterade feedbacken som är positiv 
och meningsfull kan ges genom exempelvis spelelementet emblem i en spelifierad artefakt (Roy 
& Zaman, 2017). Dock är många emblem presenterade i form av ett tävlingsinriktat element 
och det blir därmed viktigt att implementera värdeskapande emblem istället (Pirker et al., 2014). 
Om en student får negativ feedback minskar känslan av kompetens, därmed är det viktigt att 
feedbacken är meningsfull och positiv (Roy & Zaman, 2017). När studenterna inte blir straffade 
för att de misslyckas på en uppgift kan det bli möjligt att minska deras frustration och stress 
(Pirker et al., 2014). Däremot kan vissa typer av feedback ge motsatt effekt och istället bidra 
till att studenternas känsla av kompetens inte främjas (Roy & Zaman, 2017). Det kan 
exempelvis hända om feedbacken handlar om prestation istället för kompetens. Därför bör 
kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull ges för att främja känslan av 
kompetens (Roy & Zaman, 2017). 
 
2.4 Syntes 
Att känna en känsla av kompetens refererar till att en individ känner en känsla av effektivitet 
och framgång när individen interagerar med andra (Sailer et al., 2017). En känsla av kompetens 
uppkommer alltså när en individ känna sig bra, kunnig eller skicklig på något [1, 2] och kan 
uppleva en känsla om sin egen potential (Leat, 1993). Känslan av kompetens hos en individ 
uppstår även när uppfattningen av personens egna handlingar ger önskad effekt och det är 
nödvändig för att uppnå inre motivation (Mekler et al., 2017; Ryan & Deci, 2000). 
  
En designteknik som kan användas för att motivera studenter på ett kvalitativt sätt och stötta 
bland annat en känsla av kompetens är spelifiering (Roy & Zaman, 2017). Spelifiering beskrivs 
som en process som används för att motivera användare till att lösa problem (Deterding et al., 
2011). Exempel på egenskaper som finns inom spelbaserad inlärning är: mål, feedback, 
problemlösning, lek, uppgifter och utmaningar (Cheng & Su, 2012). Tidigare forskning har 
studerat om spelifiering fungerar istället för att studera hur spelifiering kan fungera i en 
studiekontext (Nacke & Deterding, 2017; Roy & Zaman, 2017; 2018).  Roy och Zaman (2017) 
har föreslagit spelifieringsheuristiker på hur spelifiering skall se ut för att främja inre motivation 
hos studenter. Tre av Roy och Zamans (2017) föreslagna spelifieringsheuristiker berör 
främjande av en känsla av kompetens hos studenter. Den här studien förhåller sig till de tre 
föreslagna spelifieringsheuristikerna som relaterar till en känsla av kompetens, för att 
undersöka hur en känsla av kompetens kan främjas hos studenter genom spelifiering. De tre 
föreslagna spelifieringsheuristikerna är: Designa utmanande men hanterbara mål, designa för 
kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull, och designa spelifiering som är 
justerad efter den aktuella aktiviteten (Roy & Zamans, 2017). Ett urval av spelelement 
identifierades som var möjliga att designa in i en prototyp av en LMS plattform på ett sätt som 
möjliggjorde främjande av en känsla av kompetens. Spelelementen var emblem, poäng, nivåer, 
progressionsmätare, guide och uppdrag. 
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3 Metod  
 
3.1 Metodansats 
Studien ämnar att besvara frågeställningen “Hur kan spelifiering implementeras i LMS 
plattformar för att främja en känsla av kompetens hos studenter?”. Studiens syfte är att 
presentera designförslag som konkretiserar spelelement som kan vägleda designern vid 
implementation av spelifiering i en LMS plattform för att främja studenters känsla av 
kompetens. Frågeställningen undersöktes med en designorienterad ansats där tre av Roy och 
Zaman (2017)s föreslagna spelifieringsheuristiker som behandlar en känsla av kompetens 
designades in i en prototyp av en LMS plattform genom olika spelelement. En designorienterad 
forskningsansats bidrar med förståelse om ett designproblem och hur designproblemets lösning 
kan skapas (Hevner, March, Park & Ram, 2004). Därmed ansågs en designorienterad 
forskningsansats vara lämplig för att kunna presentera designförslag. Skapandet av en prototyp 
var till hjälp för att undersöka designkontexten, då vi ville praktiskt testa hur spelelementen kan 
implementeras i en LMS plattform för att främja en känsla av kompetens. Att designa 
användbara artefakter är komplext och kräver förståelse och litteraturen spelar en viktig roll för 
att skapa förståelse (Hevner et al., 2004). För att besvara frågeställningen designades en 
prototyp utifrån litteratur som sedan utvärderades för att skapa förståelse kring prototypens 
påverkan på studenters känsla av kompetens. Utvärderingar är en viktigt del för att skapa 
förståelse och för att förbättra både designen och designprocessen (Hevner et al., 2004). 
  
I studien används en prototyp för att undersöka hur en känsla av kompetens kan främjas i en 
LMS plattform med hjälp av spelifiering. Prototypen utformades som en LMS plattform och 
förhåller sig till Roy och Zaman (2017)s  tre föreslagna spelifieringsheuristiker om känslan av 
kompetens som designades in med hjälp av spelelementen emblem, poäng, nivåer, 
progressionsmätare, guide och uppdrag. Prototyper kan användas då de stimulerar reflektion 
och kan vara ett hjälpmedel för att hitta designmöjligheter i en designsituation (Lim, Stolterman 
& Tenenberg, 2008). Utvärderingarna av prototypen syftade till att undersöka upplevd känsla 
av kompetens i relation till de tre föreslagna spelifieringsheuristikerna som implementerades i 
prototypen. För att kunna förstå studenter och deras känsla av kompetens användes kvalitativa 
metoder, då kvalitativa metoder är en viktig del i att förstå människor och bakgrunden till deras 
handlingar och reaktioner (Myers, 2013). Under utvärderingen av prototypen användes 
kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer och därefter analyserades det 
empiriska materialet genom en induktiv tematisk analys. 
 
3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att få en djupare förståelse kring det område vi valt att 
undersöka. Med hjälp av litteraturstudien skapades dessutom förståelse för de begrepp som var 
relevanta för studien. Dessa begrepp var spelifiering, en känsla av kompetens, LMS, 
lärplattformar och studenter. Litteraturen användes för att skapa förståelse för hur spelifiering 
kan designas in i LMS plattformar för att främja studenters känsla av kompetens och för att 
skapa förståelse för studenters känsla av kompetens. För att ha möjlighet att få fram ett resultat 
som både är en väldesignad lösning och som fungerar i verkligheten krävs teori och en komplett 
undersökning om det specifika problemet (Hevner et al., 2004) och litteraturen användes för att 
skapa förståelse över designkontexten. 
  
I litteraturstudien sökte vi efter forskning inom människa-datorinteraktion som beskriver LMS, 
spelifiering och studenters känsla av kompetens i en utbildningskontext och dess påverkan på 
studenter. Då en känsla av kompetens ofta förekommer inom motivation valde vi att undersöka 
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artiklar som behandlar ämnet motivation för att bredda vår bild av en känsla av kompetens. För 
att hitta litteratur skapades sökord genom trunkering, frassökning, kombinerad sökning och 
bakåtsökning. Bakåtsökning användes då det är ett effektivt sätt att hitta relevant litteratur i 
ledande artiklar (Webster & Watson, 2002). För att söka efter litteratur användes sökmotorerna 
Google Scholar, ACM digital library och Scopus. De sökord som användes under 
litteraturstudien var exempelvis: “gamification + motivation”, “LMS and Students”, 
“gamification, motivation and design”, “design for motivating students”, “design for 
competence”, “design for competence, SDT”,”competence, SDT, LMS”, “gamification guide”, 
“gamification elements”, “quest AND gamification” och “gamification”.  
  
Litteraturens relevans bedömdes utifrån utbildningsnivå på studenter som studierna var 
genomförda på, då vi gjort en avgränsning till studenter vid högskola och universitet. Studier 
som var genomförda på elever i yngre skolålder sorterades därmed bort. Publiceringsår har även 
tagits i åtanke då LMS och studenter har förändrats med tiden och artiklarnas relevans 
analyserades utifrån detta. Vi gjorde även en språkavgränsning vid sökande av artiklar och 
avgränsade till de språk vi behärskar, därmed artiklar och annan litteratur skrivna på engelska 
eller svenska. För att få ett så övergripande perspektiv på studenter som möjligt valdes artiklar 
som undersökte många olika typer av studenter. 
 
3.3 Prototyp  
En prototyp designades som en LMS plattform med inspiration från LMS plattformen 
Blackboard. I utformandet av prototypen har vi förhållit oss till de tre föreslagna 
spelifieringsheuristiker som Roy och Zaman (2017) identifierat som handlar om att främja en 
känsla av kompetens hos studenter. De tre föreslagna spelifieringsheuristikerna var: Skapa 
utmanande men hanterbara mål, ge kompetensrealterad feedback som är positiv och 
meningsfull samt  justera spelifieringen med målet för den aktuella aktiviteten (Roy & Zaman, 
2017). För att designa in de tre föreslagna spelifieringsheuristikerna användes olika spelelement 
(Se Tabell 1). De spelelement som användes var följande: emblem, poäng, nivåer, 
progressionsmätare, guide och uppdrag. Spelementens syfte var att agera verktyg som användes 
för att designa in Roy och Zaman (2017)s tre föreslagna spelifieringsheuristikerna i prototypen. 
Det som undersöktes med hjälp av prototypen var om studenter upplevde en känsla av 
kompetens i relation till de föreslagna spelifieringsheuristikerna som implementerades i LMS-
prototypen.  
 

Tabell 1. Föreslagna spelifieringsheuristiker tillsammans med matchade spelelement.  
Föreslagna 
spelifieringsheuristiker 
som berör en känsla av 
kompetens (Roy & Zaman, 
2017) 

Använda spelelement för de 
tre föreslagna 
spelifieringsheuristikerna 
 

 

Beskrivning av 
spelelement som 
implementerades i 
prototypen 
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Designa utmanande men 
hanterbara mål 

Uppdrag 
Deterding, 2015; Sailer et al., 
2013; Zichermann & 
Cunningham, 2011. 
  
Poäng 
Nicholson, 2015; Sailer et al., 
2013; Sailer et al., 2017. 
  
Progressionsmätare 
Sailer et al., 2013; Sailer et 
al., 2017; 

Uppdrag som klargör 
aktivitetens mål och visar 
vilken belöning som 
användaren kan få om 
uppdraget slutförs. 
  
Poäng används i 
progressionsmätare, 
indikerar på hur många 
högskolepoäng studenten 
har samlat in. 
  
Progressionsmätare 
används för att visa hur 
långt gången kursen och 
studieåret är. 
Progressionsmätaren visar 
även examinationer. 

Designa 
in  kompetensrelaterad 
feedback som är positiv och 
meningsfull 

Emblem 
Nicholson, 2015; Sailer et al., 
2013; Sailer et al., 2017;  Roy 
& Zaman, 2017. 
 
Nivå 
Nicholson, 2015; 
Pastushenko et al., 2017. 
 
Guide 
Nicholson, 2015 

Emblem med 
kompetenselaterad positiv 
och meningsfull feedback 
och emblem som föreslår 
hur kompetensen kan 
appliceras i ett framtida 
arbetsliv.  
 
Nivåer används för att 
redovisa att vilken 
kompetensnivå studenten 
befinner sig på. 
 
En guide som levererar 
feedback till studenten. 

Justera spelifieringen med 
målet för den aktuella 
aktiviteten 

Uppdrag 
Deterding, 2015; Sailer et al., 
2013; Zichermann & 
Cunningham, 2011. 
  
Emblem 
Nicholson, 2015; Sailer et al., 
2013; Sailer et al., 2017;  Roy 
& Zaman, 2017. 

Uppdrag som är anpassade 
efter aktivitetens 
lärandemål. 
  
Emblem som är anpassade 
efter uppgiften. 

 



 12 

 
 
 

3.4 Utvärdering 

3.4.1 Urval 
Att involvera användare i en utvärdering är värdefullt för att designa information- och 
kommunikationsteknologi (Følstad, 2017). Studien inriktas på studenter vid högskola och 
universitet och genomfördes specifikt på studerande vid Högskolan i Halmstad. De kriterier 
som fanns för rekrytering av respondenter var att de skulle vara studenter med tidigare 
erfarenhet av LMS plattformen BlackBoard, då prototypen var designad med inspiration från 
LMS plattformen som Högskolan i Halmstad använder. På så vis kunde respondenterna jämföra 
användningen av prototypen med sina tidigare erfarenheter och därmed undgå att bekanta sig 
med ett nytt system. Dessutom var det ett krav att kunna utföra utvärderingen på plats. För att 
komma i kontakt med informanter skickades förfrågningar ut i våra egna kontaktnät till 
personer som studerar vid Högskolan i Halmstad. Utvärderingarna genomfördes med 7 
studenter, fem män och två kvinnor, från olika akademier på Högskolan i Halmstad för att 
försöka bredda urvalet. Studien använde sig av studenter från olika akademier då det kan finnas 
skillnader i hur studenter upplever och använder LMS plattformar beroende på vilket program 
de studerar (se Tabell 2 för kartläggning av respondenter). 
  
Respondenterna använde LMS plattformen BlackBoard kontinuerligt några gånger i veckan 
under sin studietid. Deras användning skiljde sig åt i den mån deras lärare använder LMS 
plattformen. Samtliga respondenter uttryckte ett missnöje med LMS plattformen som används 
vid Högskolan i Halmstad som den såg ut och användes i dagsläget. Några av respondenterna 
hade erfarenhet av spel men ingen av respondenterna hade läst någon spelifierad kurs tidigare 
under sin studietid. En av respondenterna uttryckte att hen hade väldigt låg motivation till sina 
studier. Resterande respondenter uttryckte att de hade en medelhög motivationsnivå. 
 

Tabell 2. Kartläggning av respondenter. 
Respondent 

 
Ålder 

 
Årskurs 
 

Längd på intervju 
 

R1 27 Årskurs 3 32 min 

R2 28 Årskurs 3 38 min 

R3 21 Årskurs 3 38 min 

R4 21 Årskurs 4 35 min 

R5 25 Årskurs 2 24 min 

R6 26 Årskurs 3 51 min 
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R7 23 Årskurs 5 65 min 

 

3.4.2 Utvärderingsmetod 
Då prototypen skall vara ett hjälpmedel för att besvara frågeställningen genomfördes 
utvärderingar. Utvärderingar genomfördes på studenter för att identifiera hur studenterna 
upplevde en känsla av kompetens genom tre av Roy och Zaman (2017)s föreslagna 
spelifieringsheuristiker som designats in i LMS plattformen. Utvärderingar är avgörande i 
undersökningsprocessen eftersom att de ger designern viktig feedback (Hevner et al., 2004). 
Exempelvis möjliggör utvärderingar skapande av designförslag (Følstad, 2017). 
  
Utvärderingarna utfördes på studerande vid Högskolan i Halmstad med metoden Post-Task 
Walkthrough med en efterföljande semistrukturerad intervju. I en Post-Task Walkthrough får 
en respondent testa en prototyp där interaktionen med prototypen spelas in (Dix, Finlay, Abowd 
& Beale, 2004). Efter testets slut gås interaktionen igenom tillsammans med respondenten. 
Utvärderingstekniken Post-Task Walkthrough reflekterar respondentens tankar (Dix et al., 
2004). Post-Task Walkthrough testerna som genomfördes i studien bestod av 12 uppgifter (se 
bilaga 1). Uppgifterna konstruerades utifrån de delar av prototypen som de tre föreslagna 
spelifieringsheuristikerna implementerats i, de vill säga de delar med emblem, poäng, nivåer, 
progressionsmätare, guide och uppdrag. Respondenterna fick gå igenom uppgifterna steg för 
steg och ta sig igenom olika delar av prototypen från inloggning till inlämning av ett uppdrag 
och utloggning. Interaktionen med prototypen spelades in genom skärminspelning och 
antecknades för att sedan gås igenom tillsammans med vardera respondent efter att testet 
genomförts. Respondenterna fick testa prototypen vid sammanlagt ett tillfälle vardera. Utifrån 
Post-Task Walkthroughn fick vi bland annat reda på respondenternas första intryck av 
prototypen och hade möjlighet att ställa djupare frågor kring deras intryck och upplevelser. 
Respondenterna fick även möjlighet att reflektera över sin egen användning och möjlighet att 
pausa skärminspelningen när de önskade förklara något vidare.  
 
Efter Post-Task Walkthroughn genomfördes semistrukturerade intervjuer för att djupare gå in 
på respondenternas känslor och uppfattningar kring prototypen samt hur prototypen hade 
påverkat dem och deras känsla av kompetens, då intervjuer ger djupare förståelse kring val och 
beteenden och ger uttryck för spontana tankar och kommentarer (Myers, 2013). 
Intervjufrågorna som ställdes utformades utifrån litteraturen och kopplades till en känsla av 
kompetens (se bilaga 2), då utvärderingarna syftade till att undersöka om de föreslagna 
spelifieringsheuristiker som implementerades i LMS plattformen i prototypen kan främja 
studenters känsla av kompetens. 
 
3.5 Analys 
Materialet från utvärderingarna analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys där det 
empiriska materialet kodades utifrån observationer av verkligheten. Tematisk analys är en 
flexibel metod för att identifiera, analysera samt rapportera mönster och teman i empiriskt 
material, till exempel intervjuer (Braun & Clarke, 2006). En induktiv ansats valdes då vi ville 
utforska det empiriska materialet utan förutbestämda ramar och låta materialet styra de teman 
som skapades. En induktiv ansats innebär att de teman som identifieras i den tematiska analysen 
är starkt kopplade till det insamlade materialet (Braun & Clarke, 2006). Genom en tematisk 
analys kan det som är viktigt för de personer eller kontext som undersöks identifieras. Det är 
även ett sätt att identifiera problemområden (Braun & Clarke, 2006). Genom kodning 



 14 

kategoriseras och skapas koder för att identifiera likheter och skillnader mellan materialet 
(Fejes & Thornberg, 2015).  
  
Tematiseringen inleddes med att det transkriberade materialet från utvärderingarna och de 
efterföljande intervjuerna lästes igenom. Efter att intervjumaterialet lästes igenom togs koder 
ut ur meningarna i det transkriberade materialet. För att hitta koder söktes det efter det som 
kunde vara relevant för studien och kärnan i det respondenterna uttryckte. Exempel på koder 
var “Ganska klart och tydligt”, “Mer tydlighet till det som behöver göras” och “Applicera i 
verkligheten”. För att skapa teman och identifiera mönster i koderna delades sedan koderna in 
olika subklasser. Därefter namngavs de olika subklasserna. Exempel på subklasser var målbild, 
förståelse självförtroende och relevans. Därefter granskades subklasserna för att sedan 
kategoriseras i olika teman. De teman som identifierades var självsäkerhet, uppmuntran och 
tydlighet. Temana användes sedan för att strukturera upp resultatet och låg till grund för 
diskussionen. 
 
3.6 Etiska överväganden  
Inom forskningsetiska principer finns det ett individskyddskrav som används som utgångspunkt 
vid forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningskravet och 
individskyddskravet bör ställas mot varandra för att kunna göra en vägning av värdet på 
kunskapsbidraget och möjliga negativa konsekvenser för informanter och eventuella tredje 
person som berörs (Vetenskapsrådet, 2002). Det handlar om både långsiktiga och kortsiktiga 
följder. Individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet handlar om att informanterna ska få information om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte och delges en beskrivning om undersökningen i stora drag 
(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenter skall informeras om att deltagandet är frivilligt och att 
de har rätt att avbryta sin medverkan närhelst de önskar (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i en undersökning har rätt att bestämma över sin 
medverkan och samtycke skall ges innan deltagande sker (Vetenskapsrådet, 2002). Att avbryta 
deltagande skall ske utan att det medför negativa konsekvenser för informanten. En individs 
önskan att strykas ur forskningsmaterialet skall tillgodoses till den grad det är möjligt, det kan 
ske genom exempelvis anonymisering (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att de som deltar ska ha största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifter ska inte förvaras eller spridas så att obehöriga når dessa (Vetenskapsrådet, 
2002). Om respondenterna uppfattar något som obehagligt eller kränkande kan det antas vara 
etiskt känsligt och behöver därmed beskyddas med tystnadsplikt. Även vid anonymiserad data 
skall forskaren vara medveten om att detaljerad data kan göra det möjligt att identifiera vissa 
individer. Därmed måste åtgärder vidtas för att försvåra identifiering (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som informanterna lämnar endast får användas för 
forskning och data får inte lämnas ut till icke-vetenskapliga syften, som exempelvis 
marknadsföringssyften (Vetenskapsrådet, 2002). Personuppgifter som samlas in i 
forskningssyfte får heller inte användas för att genomföra beslut som påverkar informanten om 
medgivande ej har delgivits från informanterna. Det kan gälla exempelvis att en individ utifrån 
insamlad data inte får tvångsvårdas eller tvångsintas (Vetenskapsrådet, 2002).  
 



 15 

Det är viktigt att respondenterna får veta de potentiella konsekvenserna av forskningen och få 
möjlighet att förstå att deras deltagande är frivilligt (Tracy, 2010). I enlighet med 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet delades inte respondenternas personuppgifter med 
obehöriga och respondenterna informerades om att deras deltagande var anonymt. Materialet 
från utvärderingar med efterföljande intervjuer förvarades utan åtkomst för obehöriga och i 
enlighet med informationskravet och nyttjandekravet blev respondenterna informerade om att 
materialet endast skulle användas i forskningssyfte i studiens kontext. De blev även 
informerade om att de hade möjlighet att få materialet bortplockat från studien när som helst i 
enlighet med samtyckeskravet och att de anonymiserats. Respondenterna anonymiserats i 
studien för att respektera deras privatliv och integritet. För att försvåra igenkänning av 
respondenterna har respondenternas programtillhörighet även anonymiserats, istället används 
endast årskursen. 
  
Ytterligare etiska överväganden som bör göras i samband med studien är att kompetens kan 
anses vara ett känsligt ämne för deltagare i studien. Det kan finnas bakomliggande faktorer 
kring varför någon känner sig mindre kompetent än andra. Bakomliggande faktorer kan till 
exempel vara lågt självförtroende och psykisk ohälsa. Inom relationsetik är ömsesidig respekt 
och värdighet värdefullt. Individer ska inte utsättas för någon form av psykisk skada, kränkning 
eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet, 2002). Därför utformades intervjufrågor som inte tog 
upp påfrestande samtalsämnen, exempelvis psykisk ohälsa och utanförskap. Vi som intervjuare 
valde också att inte lägga någon värdering i deltagarnas svar och ageranden, då det genom att 
undvika värderingar och outtalade förutsättningar i frågan blir möjligt att undvika 
metodfallgropar (Eriksson & Hultman, 2014). Exempelvis var vi under utvärderingen- och den 
efterföljande intervjuns gång noga med att inte uttrycka oss kränkande gentemot respondenten 
eller uppvisa en negativ reaktion om respondenten gjorde fel eller sa något som inte vi höll med 
om. 
 
3.7 Metoddiskussion     
Val av metod kan ge konsekvenser över perspektiven på ett fenomen (Fejes & Thornberg, 
2015). Att vi har valt en designorienterad metodansats har därmed påverkat vilka metoder som 
valts för datainsamling och analys. I studien användes Post-Task Walkthrough, 
semistrukturerad intervju och tematisk analys. Vid en tematisk analys görs en tolkning av det 
insamlade materialet (Braun & Clarke, 2006). Därmed kan vår tolkning ha riktat resultatet i 
olika riktningar. Vi har utgått från en induktiv ansats i den tematiska analysen, som innebär att 
de teman som skapas är starkt kopplade till materialet i sig och är data-drivna (Braun & Clarke, 
2006). Meningen med en induktiv ansats är att materialet inte skall färgas av en teori eller ett 
ämne, dock är det inte möjligt att helt frångå att materialet påverkas av en teori eller ett ämne 
(Braun & Clarke, 2006), vilket även gäller vår tematiska analys.  
  
Respondenterna som deltog i utvärderingen var inte bekanta med prototypen sedan tidigare. 
Däremot efterliknade LMS prototypen som designades BlackBoard, något som alla 
respondenter var bekanta med sedan tidigare. Det skulle därmed kunna innebära att problem i 
prototypen inte lades märke till. Nackdelen med Post-Task Walkthrough var att upplevelsen av 
prototypen inte var lika färsk, däremot gav det oss möjlighet att justera frågor som kunde 
anpassas utifrån inspelningarna. Att genomföra en Post-Task Walkthrough kan däremot vara 
en fördel för att göra testet så naturligt som möjligt, då det kan upplevas onaturligt för 
respondenten när hen behöver genomföra ett icke-uppgiftsrelaterat samtal i en direkt 
observation (Dix et al., 2004). Därmed, genom att genomföra en skärminspelning som sedan 
gicks igenom med respondenten kunde den onaturliga situationen minskas. Post-Task 



 16 

Walkthroughn bidrog till att informanternas reaktioner på prototypen kunde diskuteras med 
dem efteråt i en naturlig konversation.  
  
Även urvalet kan ha påverkat studien, då vi har utgått från vårt egna kontaktnät. Vid val av 
respondenter har vi försökt skapa en spridning av studenter vid olika program, dock är det 
många program vid Högskolan i Halmstad som saknas i undersökningen och det kan därmed 
ha påverkat resultatet. Det framkom att respondenterna var missnöjda med den LMS 
plattformen som används i dagsläget och även det kan ha påverkat resultatet genom att den 
version de var vana vid fungerade så dåligt enligt respondenterna att de reagerade positivt på 
allt som de ansåg fungerade bättre. Dessutom kan deltagarantalet ha påverkat resultatet på 
studien då det finns risk att väsentlig information uteblivit. 
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4 Design 
4.1 Problemidentifiering 
Spelifiering är en designteknik som kan användas för att motivera och främja en känsla av 
kompetens (Chasanidou, 2018; Roy & Zaman, 2017; 2018) och har visat på blandade resultat 
för hur väl spelifiering fungerar i ett lärandesyfte (Dichev & Dicheva, 2017; Hanus & Fox, 
2015; Roy & Zaman, 2017; 2018). Tidigare forskning har studerat om spelifiering fungerar 
istället för att studera hur spelifiering kan fungera i en studiekontext (Nacke & Deterding, 2017; 
Roy & Zaman, 2017; 2018). Därför syftar studien till att presentera designförslag som 
konkretiserar spelelement som kan vägleda designern vid implementation av spelifiering i en 
LMS plattform för att främja studenters känsla av kompetens. Litteratur användes för att kunna 
skapa en designlösning för att designa med spelifiering för att främja studenters känsla av 
kompetens i en LMS plattform. Vid utformandet av prototypen förhöll sig studien till de tre 
föreslagna spelifieringsheuristiker om en känsla av kompetens som Roy och Zaman (2017) 
identifierat. De spelelement som designades in i de tre föreslagna spelifieringsheuristikerna var 
emblem, poäng, nivåer, progressionsmätare, guide och uppdrag (se Tabell 1). Post-task 
Walkthrough, semistrukturerade intervjuer och induktiv tematisk analys användes som 
empiriskt material för att sedan skapa designförslag.  
 
4.2 Designfas 
För att främja en känsla av kompetens genom spelifiering förhöll sig prototypen till de tre 
föreslagna spelifieringsheuristikerna som Roy och Zaman (2017) identifierat som handlar om 
att främja en känsla av kompetens hos studenter. De tre föreslagna spelifieringsheuristikerna 
var: Skapa utmanande men hanterbara mål, ge kompetensrelaterad feedback som är positiv 
och meningsfull samt justera spelifieringen med målet för den aktuella aktiviteten (Roy & 
Zaman, 2017). För att designa in de tre föreslagna spelifieringsheuristikerna användes olika 
spelelement. Spelelementen var emblem, poäng, nivåer, progressionsmätare, guide och uppdrag 
(se tabell 1). Då resultattavlor är något som kan vara riskabelt att implementera eftersom dessa 
kan trigga tävling mellan en själv och andra (Pirker et al., 2014) är det något vi valt att inte 
implementera i vår design. Tävlingsinriktade element kan snarare skapa frustration hos 
studenter när det används i en studiekontext istället för att motivera dem (Pirker et al., 2014). 
Prototypen designades för att efterlikna LMS plattformen BlackBoard för att deltagarna skulle 
känna igen sig i plattformen och inte behöva bekanta sig med en obekant LMS plattform. 
Prototypen är byggd både för en hel utbildning och kurser, då användare vill ha möjlighet att 
se sin progression både kortsiktigt och långsiktigt (Jafari et al., 2015). Genom att se hur en 
process fortgår på grund av ett utfört beteende med ett tydligt mål kan en känsla av kompetens 
öka (Leat, 1993). För att se utdrag från prototypen, se bilaga 3. 

4.2.1 Designa utmanande men hanterbara mål 
För att utforma utmanande men hanterbara mål implementeras spelelement i form av 
progressionsmätare, poäng och uppdrag i prototypen. Progressionsmätare med poäng 
representerar hur långt studenten hade tagit sig i kursen samt hur många uppgifter som fanns 
kvar att genomföra innan kursavslut (se Fig 1). Progressionsmätaren ger studenten en indikation 
på progressionen som är särskilt fördelaktigt inom lärande (Sailer et al., 2017). En 
progressionsmätare lades även till på prototypens startsida (se Fig. 2) där studenten kan se hur 
långt tid som var kvar av det pågående studieåret, då en visualisering över hur en process fortgår 
mot ett tydligt mål kan öka känslan av kompetens (Leat, 1993). Studenten kan dessutom se på 
startsidan hur långt gången en kurs är genom gröna cirklar vid kursens namn (Se fig 3). 
Studenten kan dessutom se hur många poäng hen har samlat in under studieåret och totalt under 
studietiden. Däremot implementerades poäng endast som en referensram där studenten kunde 
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se sin utveckling av högskolepoäng. Ytterligare poängsystem som exempelvis att studenten får 
poäng för varje insamlat emblem har inte designats in, då det finns risk att poäng skymmer 
andra meningsfulla element som till exempel emblem (Nicholson, 2015). 
  
Ytterligare ett spelelement som designats in är uppdrag (se Fig 4). Uppdrag syftar till att visa 
på relevansen av att utföra en aktivitet eller en handling i en situation (Sailer et al., 2013; Sailer 
et al., 2017; Zichermann & Chunningham, 2011). Uppdragen i prototypen beskriver vad 
studenten skall göra för att uppnå ett kompetensrelaterat emblem. I uppdragen står det beskrivet 
vad som skall ingå i en examinationsuppgift för att studenten skall bli tilldelad emblemet. 
Uppdragen fanns på kursstartsidan och vid inlämning av en uppgift, för att ge studenten 
möjlighet att reflektera över huruvida studentens inlämning av en examination uppnår de målen 
som finns beskrivna. De uppdrag som designades in i prototypen skall även bygga på studentens 
tidigare prestationer och kompetenser, med syftet att öka i svårighetsgrad med tiden. Därmed 
hamnar fokus på att studentens egna framsteg och egna mål, istället för att fokus läggs på att 
jämföra personliga framsteg med andras framsteg (Sailer et al., 2013).  
 
 

  
Fig 1. Progressionsmätare - kurs. Redovisas på kursstartsida. 

  
Fig 2. Progressionsmätare - Studieår. Redovisas på Startsida. 

 
 
Fig 3. Gröna cirklar som visar progressionen i en kurs via startsidan av prototypen. 

   
Fig 4. Uppdragsbeskrivning för att uppnå ett kompetensrelaterat emblem och ny nivå. 
Redovisas på kursstartsida och inlämningssida. 
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4.2.2 Designa in kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull 
I prototypen designades kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull in i form 
guide, emblem och nivåer. Genom guiden får studenten veta vilka delar av en uppgift som var 
godkända och vilka delar som kunde förbättras. En guide designades in då en guide kan erbjuda 
användaren information och värdefull feedback för att få rätt vägledning och förklara för 
användaren varför en aktivitet är gynnsam att genomföra (Nicholson, 2015). Feedbacken som 
guiden presenterade i prototypen innehöll kompetensrelaterad feedback som är positiv och 
meningsfull i form av värdeladdade ord för både icke godkända och godkända uppgifter. 
  
Kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull designades även in när studenten 
loggade in i LMS-prototypen och ett nytt resultat visade sig via en pop-up tillsammans med 
guiden (se Fig 5). I pop-up:en kan studenten läsa att hen fått ett underkänt betyg och visade att 
ett nytt emblem som relaterar till kompetens inte uppnåddes. Däremot beskriver informationen 
i pop-up:en och guiden vad studenten gjorde bra respektive dåligt för att visa för studenten vad 
hen skall göra nästa gång för att nå upp till en ny nivå och nästa kompetensrelaterade emblem 
(Se Fig 6). 

 
Fig 5. Vänster: Översikt över betyg och feedback + guide. Fig 6. Höger: Pop-up och guide 
vid inloggning efter att ett resultat har lagts till. 
 
Emblemen går djupare in på vilka kompetenser som studenten har uppnått och hur 
kompetenserna kan komma till användning. Roy och Zaman (2017) redogör för att emblem 
skall vara kompetensrelaterade till skillnad från klassiska emblem där emblemen oftast redogör 
kring vilken nivå användaren ligger på. Emblem används för att främja kunskapsbyggande hos 
användaren, fostrar kompetens och motivera dem (Sailer et al., 2013; Sailer et al., 2017). Att 
kombinera emblem med hur kompetenserna kan användas i ett framtida yrkesliv designades 
även in, då emblem skall visualisera meriter och vad studenten uppnått (Sailer et al., 2013; 
Sailer et al., 2017). Emblemen beskriver på ett generellt plan vad studenten borde kunna och är 
en förenkling av vad studenten kan, emblemen är därmed en förenkling på något som egentligen 
kan vara mer komplext. Syftet med emblemen var att främja en känsla av kompetens och inte 
säkerställa en faktiskt kompetens.  
 
Emblemen relaterar till kursmålen och gavs till studenter vid genomförda och godkända 
uppgifter (se Fig 7). Dessa emblem visualiserar meriter samt uppnådda mål och nivåer. Istället 
för att endast porträttera en nivå eller ett betyg påvisade emblemen om en potentiell uppnådd 
kunskap som sattes i ett kontext, exempelvis kunde ett emblem presenteras med en text som sa 
“Du har nått level 8 av att presentera! Du kan nu prata framför en publik”. Emblemen 
implementerades därför för att tydligt ge studenten en känsla av vilka potentiella kompetenser 
hen har uppnått i LMS plattformen samt vad denna kompetens kan användas till. För att 
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påminna studenten om vad hen har uppnått förekommer emblemen på flera ställen i prototypen, 
exempelvis på startsidan, resultatsidan och kursstartsidan. I kombination med emblemen 
används nivåer. Nivåer designades in då nivåer kan fungera som en motivationsdrivare och 
visualiserar framsteg (Pastuscheno et al., 2017). Nivåerna används för att ytterligare styrka den 
föreslagna spelifieringsheuristiken att designa för kompetensrelaterad feedback som är positiv 
och meningsfull då nivåerna visar vilken nivå studenten potentiella kompetens ligger  på. 
 

 
Fig 7. Emblem och vad emblemet betyder samt vilka kompetenser studenten utvecklat. 
Redovisas på prototypens resultatsida. 

4.2.3 Justera spelifieringen med målen för den aktuella aktiviteten 
För att designa för att justera spelifiering med målen efter den aktuella aktiviteten anpassades 
emblemen utifrån den kontext emblemet skulle samlas in i. Spelifierade lösningar bör uppfattas 
som både möjliga att lösa och vara utmanande (Roy & Zaman, 2017). I prototypen blev det 
därmed relevant att spelifieringen justeras beroende på vilken aktivitet eller vilket uppdrag 
studenten skulle utföra. För att justera spelifiering med målet för den aktuella aktiviteten och 
därmed skapa en fungerande relation mellan lärandemål och spelifierade motivationsmål fick 
studenten emblem som var anpassade utifrån varje genomförd uppgift (se Fig.8). Emblemen 
visualiserade den ökade kompetensen inom en viss typ av uppgift. Exempelvis fick studenten 
ett emblem som relaterar till akademiskt skrivande om studenten genomfört och blivit godkänd 
på en uppgift inom akademisk skrivande. Även uppdragen justerades för den aktuella 
aktiviteten för att skapa en fungerande relation mellan lärandemål och spelifierade 
motivationsmål. I takt med att studenten genomförde uppdrag försvårades och ändrades 
uppdragen för att motsvara uppgiftens svårighetsgrad. 
 

 
Fig 8. De emblem som går att samla in i prototypen. a: Tilldelas vid godkänd och påvisad 
reflekterande förmåga. b: Tilldelas vid godkänd och påvisad skriftlig förmåga. c: Tilldelas vid 
godkänd och påvisad förmåga vid kognitionskurs. d: Tilldelas vid godkänd och påvisad 
affärsrelaterad förmåga. e: Tilldelas vid godkänd och påvisad förmåga vid presentation. 
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4.3 Utvärdering 
Utvärderingar genomfördes för att testa om spelifiering kunde implementeras i en LMS 
plattform för att främja en känsla av kompetens hos studenter. För att undersöka detta 
designades Roy och Zaman (2017)s föreslagna spelifieringsheuristiker in genom spelelement i 
prototypen. Det empiriska materialet från utvärderingarna som grundade sig i en känsla av 
kompetens analyserades genom en induktiv tematisk analys där teman skapades. Inom teman 
skapades olika kategorier. De tre teman som skapades var självsäkerhet, uppmuntran och 
tydlighet. Temat självsäkerhet innehöll kategorierna påminnelse, självförtroende och relevans. 
Temat uppmuntran innehöll kategorierna självinsikt och stöttning. Temat tydlighet innehöll 
kategorierna målbild och förståelse. Nedan presenteras resultatet av utvärderingarna och dessa 
har delats in i de tre temana: självsäkerhet, uppmuntran och tydlighet. 

4.3.1 Självsäkerhet 
Gällande de föreslagna spelifieringsheuristikerna att ge kompetensrelaterad feedback som är 
positiv och meningsfull och justera spelifieringen med målet för den aktuella aktiviteten 
framkom det att emblemen som designades in var användbara då respondenterna kunde se 
relevant information, vad de hade fått kompetens inom samt hur de kunde använda dessa 
kompetenser. Det framkom också att kompetensrelaterade emblemen som bidrog med 
kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull innehöll relevant information som 
respondenten kunde använda för att visa vad de har kunskap inom så att de med självsäkerhet 
kan argumentera för sin egen kunskap. Utvärderingarna visade också på att det var relevant att 
se vilken nytta emblemen bidrog med och meningen bakom den kompetensrelaterande 
feedbacken som är positiv och meningsfull som fanns i prototypen. Det framkom även att 
respondenterna kunde känna mer självsäkerhet i att presentera vad de kan genom att få emblem 
som är kopplade till deras kompetens som de även kan använda som bevis på sin kompetens i 
framtiden. 
  
R2: Det blir också en bekräftelse av vad du klarar av och dina kompetenser, utan att behöva 
gå tillbaka till kursplanen igen och fundera själv: kan jag leverera det här? 
  
I de föreslagna spelifieringsheuristikerna skapa utmanande men hanterbara mål och justera 
spelifieringen med målet för den aktuella aktiviteten designades spelelement uppdrag in. Det 
framkom att uppdragen uppfattades som ett roligt moment i den spelifierade LMS plattformen 
om uppdragen samtidigt relaterade till vilken kompetens som blev möjlig att samla in vid 
slutfört uppdrag. R4 uttryckte att uppdragen gjorde uppgifter roligare och att uppdragen 
medförde en saklighet om vilka delar som var relevanta att genomföra. 
  
R4: Det blir lite roligare med uppdrag. (...) Också väldigt sakligt, om jag siktar på G vet jag 
vad jag ska vara delaktig i och då behöver jag bara göra det. 
  
Under utvärderingarna kom det fram att det var uppskattat att emblemen kopplade till 
arbetslivet. Att få en förklaring till vad syftet med respondenternas kompetenser var och hur de 
kan sättas i bruk uttrycktes som uppskattat och önskvärt. Det framkom att emblemen fungerade 
som motiverande då respondenterna kunde visualisera sin framtid och få en påminnelse om 
varför de studerar. Många respondenter kunde även se sig själva använda emblemen på 
arbetsintervjuer. Emblemen kunde användas av respondenterna för att på ett självsäkert sätt 
kunna berätta för en framtida arbetsgivare vilka kompetenser de fått under sin studietid och hur 
dessa emblem kan användas i yrkeslivet. I citatet nedan förklarar R3 att hen ansåg att emblemen 
blir som en bekräftelse kring den egna kunskapen och hur hen kan applicera det i ett potentiellt 
framtida yrkesliv. Däremot uttryckte R3 en önskan om att kompetenserna som är kopplade till 
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ett framtida arbetsliv skall fortsätta att vara generella, då färdigheter och förmågor kan vara 
relevanta även utanför en specifik arbetsroll.  
 
R3: Många gånger när man får en uppgift, speciellt som du inte har intresse för utan bara vill 
få betyg på, kan det vara svårt att förstå meningen bakom. Men här får du ändå ‘vi gör detta 
för att du ska kunna pitcha en bra ide till din chef i arbetslivet’, det kan höja din motivation. 
 
R3: Jag tror inte att man skall vara för specifik med vilken typ av arbetslivs det är utan försöka 
generalisera kompetenserna. (...)Det kan vara bra att ha de här färdigheterna och förmågan 
men det behöver inte vara för en specifik roll. 
  
Det framkom även att det var relevant att få ta del av uppdrag samt kompetensrelaterade 
emblem som relaterade till kursmål och till ett framtida arbetsliv redan under första och andra 
året på högskolan. Att implementera det redan från början uttryckte R2 som en drivande 
motivationsfaktor för att hålla uppe ett intresse för studierna. 
  
R2: Bra motivationsfaktor även i 1an och 2an, det är relevant från start för att inte gå miste 
om något. 
  
Det framkom under utvärderingarna att respondenterna sällan får veta vad som var bra och vad 
som var dåligt i en inlämnad uppgift i dagsläget och de hade därför uppskattat ett system som 
ger dem både konstruktiv kritik och positiv kritik. Det framkom att den feedback som guiden 
medför var positiv och meningsfull samt relaterad till kompetens och kunde få dem att vilja 
utveckla sig själva. I citatet nedan förklarar R5 hur hen föreställde sig hur hen hade använt sig 
av den typen av feedback. Emblemen kunde även bidra med att inge självförtroende genom att 
fungera som en bekräftelse för användarens känsla av kompetens. Däremot uttryckte R4 att 
emblemen hade varit roligt till en början men att effekten av dem sedan fasas ut.  
 
R5: Man tittar ju på vad man vill förbättra först och skriver ner det för sig själv. (...)Sen tar 
man kanske med sig det positiva också för att kunna förbättra sig själv. 
 
R4: Det hade varit kul men sen tror jag ändå att det inte är så roligt längre, det blir samma 
emblem efter 4 år och då finns det inget emblem som kan göra det roligare.  
 
Genom de föreslagna spelifieringsheuristikerna att skapa utmanande men hanterbara mål och 
ge kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull designades emblem, guide och 
uppdrag in som presenterade feedback för användaren. Det framkom att möjligheten att kunna 
gå tillbaka för att se över emblem om vilka kompetenser som de hade samlat in var något som 
uppskattades. Att kunna gå tillbaka och se över vad de har uppnått tidigare fungerade som en 
påminnelse. Det framkom att prototypen gav en positiv knuff och en påminnelse om att det går 
att ta sig framåt och slutföra studierna. De kunde därmed se sin egna utveckling och samtidigt 
få en överblick över vad de inte behövde fokusera på längre genom att kunna gå tillbaka och se 
över sina kunskaper. Det framkom att respondenterna ibland glömmer av vad de har lärt sig i 
tidigare kurser, och att det då vore fördelaktigt med en påminnelse. R6 uttryckte att det kan vara 
svårt att se objektivt på kurser som slutförts tidigare och därmed vara svårt att veta vilken 
kunskap hen besitter. R3 uttryckte att det fanns en motivation att fortsätta med studierna. 
  
R6: Det är svårt att se objektivt på kurser nu när man tar examen, vad kan jag? 
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R3: (…) Jag tror att folk är mer benägna att kriga vidare än att hoppa av direkt. Får du det på 
det här viset (prototypen) och får presenterat vad du skall tänka på till nästa gång för att klara 
det, då blir det en skillnad och du tar till sig det på ett annat sätt. 
  
Påminnelse i form av emblem och uppdrag där användarna kunde bli medvetna om vad som 
behövdes för att slutföra en uppgift med godkänt betyg, framkom som något positivt. Istället 
för att de själva skulle behöva gå igenom kursplanen mål för mål kunde de genom prototypen 
hitta information om vilka delar som skall ingå i en uppgift. R6 uttryckte att uppdragen gjorde 
det möjligt att gå tillbaka och rätta till glömda moment i uppgifter. Det framkom även att 
emblemen kunde öka medvetenheten om hur respondenterna ska använda kunskaper de är bra 
på men som de inte vet hur de ska använda. Det kan fungera som en form av bekräftelse. 
  
R6: Kanske har man glömt ett sista moment i inlämningen och då kan man rätta till det, det 
tycker jag är bra. 
  
R2: Du är bra på något men vet inte hur du ska använda det, då är det bra med någon form 
av bekräftelse, att med den här kompetensen kan jag leverera det här. 

4.3.2 Uppmuntran 
Under utvärderingarna fick respondenterna testa delar av prototypen som bidrog med 
kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull genom en guide och en pop-up 
som redovisade respondenternas resultat. I prototypen fick de betyget underkänt på en dugga 
för att undersöka hur den kompetensrelaterade feedbacken som är positiv och meningsfull i 
guiden och pop-up:en påverkade respondenterna vid ett underkänt betyg. Under 
utvärderingarna framkom det att den kompetensrelaterade feedbacken som är positiv och 
meningsfull hade stärkt respondenternas självinsikt. Även vid ett underkänt betyg framkom det 
att det inte upplevdes som ett lika stort bakslag vid ett när feedbacken presenterades som 
kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull. Överlag framkom det att guiden 
tillsammans med feedbacken uppfattades som positiv. R3 ansåg att användningen av positivt 
laddade ord var bra då hen ansåg att det blev som en extra bekräftelse för hens prestationer, 
även om resultatet inte var godkänt. Det framkom att den kompetensrelaterade feedbacken som 
är positiv och meningsfull som guiden bidrog med uppfattades som personlig. Det framkom 
även att den kompetensrelaterade feedbacken som är positiv och meningsfull bidrog med att ett 
underkänt betyg fortfarande kändes okej och den uppmuntran prototypen bidrog med främjade 
respondenternas självförtroende. R3 uppfattade att den positiva feedbacken fick hen att känna 
sig mindre misslyckad vid ett underkänt betyg. 
  
R3: Samtidigt blir det inte ett lika tufft bakslag om du inte klarar det för du ser hela tiden när 
du får feedback, där får du de här kommentarerna du behöver, så att du kan veta vad du gjorde 
fel och vad som kan förbättras. Samtidigt som du kan få den här positiva feedbacken att jag var 
inte helt värdelös, det här kan jag ta med mig. 
  
R3: Har du fått U var det bra jobbat, har du fått G då är det grymt jobbat, värdeladdade ord 
känns bra och du får bekräftelse. 
  
Den kompetensrelaterade feedbacken som är positiv och meningsfull i kombination med en 
guide ansågs även kunna bidra till att respondenterna blev positivt påverkade. Det framkom att 
guiden fungerade som att ha en kommunikation med någon och att respondenterna hade 
uppskattat det även i början av studierna. R7 ansåg att det kunde vara bra med någon typ av 
maskot. Däremot uttryckte R7 att det finns risk att en guide kan bli barnslig och att guiden bör 
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vara anonym, alltså att guiden inte skall efterlikna en lärare. Utifrån utvärderingarna framkom 
det även att den feedback som guiden bidrog med var konstruktiv och fokuserade på både bra 
och mindre bra delar av respondentens prestation. Det framkom även att studierna inte hade 
blivit lika tuffa om den typen av lösning som prototypen bidrog med fanns. Att få 
kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull genom en guide gav 
respondenterna en bättre självkänsla och prototypen kändes stöttande. R7 som uttryckte att hens 
studiemotivation var väldigt låg vid tillfället hen deltog i utvärderingen, uttryckte att prototypen 
hade hjälpt hen att hålla studiemotivationen uppe och dessutom motverkat den studietrötthet 
som hen upplever i dagsläget. 
  
R7: Jag tror att det är bäst att ha en anonym guide, det skulle kunna bli lite för personligt om 
den efterliknar en lärare. Men om det är anonymt skulle det kunna bli lite barnsligt. Men jag 
tycker att det är bra med en typ av maskot, den här tycker jag funkar bra som ni har nu. 
 
R7: Halvvägs genom studierna hade den (prototypen) hjälpt mig att hålla motivationen uppe. 

4.3.3 Tydlighet 
Genom progressionsmätaren och nivåerna som var en del av att skapa utmanande men 
hanterbara mål, framkom det att respondenterna kunde få en tydlig överblick över vart de 
befann sig i dagsläget samt vilka nästa steg på progressionsmätaren var, alltså nästa mål att 
uppnå. En tydlighet önskades kring en nivå i förhållande till en högsta uppnåbar nivå, något 
som inte fanns i prototypen vid utvärdering. Nivån som exempelvis level 8 hade behövt visa 
exempelvis level 8 av 10 för att få en korrekt innebörd för respondenterna. Genom en tydlig 
målbild som progressionsmätaren och nivåerna visualiserade framkom det att det var enklare 
för respondenterna att veta hur de låg till och vad de förväntas göra för att uppnå sina mål. I 
citaten nedan uttrycker R4 och R5 att en tydlig målbild gav dem medel för att veta vad som 
behöver utvecklas. Även uppdragen var formulerade med mål som respondenten behövde 
uppnå för att få ett godkänt resultat. Pop-up:en med feedback levererade också en tydlig 
feedback om ett kompetensrelaterade emblem uppnåtts eller ej. 
  
R4: Bra och tydligt, de här kompetenserna är jag bra på och de här behöver jag utveckla mer. 
  
R5: Du kan se vad du har gjort och vart du ska komma, då kan du förbereda dig... jag ska ha 
två duggor på slutet då kan jag fokusera på dem. Då kan jag också lämna dugga två lite när 
jag vet vad som skall komma. 
  
Det framkom att en tydlig överblick över vad respondenterna behöver göra för att uppnå målen 
kunde levereras med guidens hjälp och de uppdragsförklaringar som prototypen innehöll. En 
mer överskådlig överblick kunde presenteras över vad respondenterna skulle utveckla för att 
klara en uppgift nästa gång om de fick ett underkänt betyg. Respondenterna kunde guidas till 
vilka moment de behöver prioritera framför andra. Även vid ett godkänt betyg framkom det att 
den kompetensrelaterade feedbacken som är positiv och meningsfull var önskvärd. I citatet 
nedan redogör R3 för hur hen fick en tydligare bild över sina studier och även medel för att 
lyckas nästa gång. Däremot uttryckte R7 att hen gillade feedbacken men inte tyckte att 
blandningen av feedbacken och betyg var bra, då respondenten uttryckte att en blandning av 
formativ och summativ feedback inte fungerar. Formativ feedback innebär att studenten får en 
formulerad feedback i text eller muntligt och summativ feedback innebär att studenten får ett 
sorts betyg. Däremot uttryckte R7 att hen hade blivit tryggare i hur hen skulle prestera i 
framtiden. 
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R3: Här får du med dig vad som var bra och vad du ska ta med dig för att ta dig vidare till VG 
eller att få ett G, här får du med dig medel för att kunna lyckas nästa gång. 
 
R7: Jag tänker att det blir en väldigt formativ bedömning, direkt följt av en summativ 
bedömning och det är inte bra inom utbildningsvetenskapen. 
 
 R7: Tydligheten gör att jag förstår bättre vad som förväntas av mig, det gör mig trygg i vad 
det är jag behöver prestera och det hade hjälpt mig väldigt mycket med motivationen. 
 
Det framkom att det var enklare att lägga upp arbetstiden för studierna och planera bättre med 
hjälp av progressionsmätaren som fanns på kurssidan och på startsidan. Funktionen fungerade 
även som en stöttning för att kunna ge förståelse över vart studenten befann sig i sina studier 
och sina kunskaper. Det framkom även att det blev möjligt för respondenterna att se vad de 
hade gjort och vad de behöver göra, vilket gjorde det möjligt för dem att kunna förbereda sig 
inför nästa moment. Det framkom även att respondenterna fick en tydligare uppfattning av vad 
som förväntades av dem med hjälp av prototypen. Cirklarna på kursprogressionsmätaren som 
symboliserade uppgifter att klara av ansåg R2 förtydligade vad som var avklarat. Att de 
dessutom var markerade med en procentandel och färg framkom under utvärderingarna som 
något som ytterligare ökade förståelsen och tydligheten över vilka moment som var avklarade. 
  
R4: Jag gillar de gröna plupparna, kan se 20%, alltså hur långt det var kvar. 
  
R2: Jag får förklarat för mig vilka delar jag behöver lägga mer tid på och få mer kunskap inom. 
Det blir en prioritering, då behöver man inte lägga tid på sånt man redan fått kompetens inom. 
  
Emblemen upplevdes ge en tydlig indikation på vad respondenterna hade kunskap om, de fick 
därmed en känsla av vilka kompetenser de har och vad de kommer att kunna när ett uppdrag är 
genomfört. R4 uttryckte att emblemen gjorde det tydligt vilka mål som är möjliga att fortsätta 
jobba mot även i framtiden. 
  
R4: Då vet du att bara för att du är klar i skolan betyder det inte att du kan sluta arbeta mot 
detta (ett mål). 
  
Med en förståelse för den egna förmågan framkom det att det blev tydligare för respondenterna 
vad de var bra på samt vad de behöver vidareutveckla för att ta sig an nästa uppgif. Att få se en 
utveckling över de egna framstegen i kurser och se hur kunskapen utvecklades genom nivåer 
var även något som upplevdes positivt. Det framkom även att uppdragen gjorde det möjligt att 
veta vad som förväntas av respondenterna och det gav dem dessutom en tydlig överblick över 
vart de befann sig i dagsläget och vilka emblem med kompetensrelaterad feedback som är 
positiv och meningsfull de var på väg att uppnå. R6 uttryckte att hen upplevde att spelelementen 
gjorde att prototypen kändes mer personlig och lite roligare än en vanlig kursplan, samtidigt 
som hen fick en förståelse för vad hen behövde kunna vid kursens slut. Dock var det viktigt att 
målen stämmer överens med målen i kursplanen. 
  
R6: Det är lite personligare än en tråkig kursplan, det blir lite roligare att läsa, efter kursen 
kommer du att kunna detta. Det gäller dock att det är väldigt i linje med kursplanen. 
  
Pop-up funktionen som respondenterna möttes av när de fick ta del av en återkoppling med 
resultat uttryckte sig respondenterna olika kring. R5 uppskattade att få informationen i pop-
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up:en direkt och slippa leta trots ett underkänt betyg, R7 uttryckte en önskan att själv få välja 
när hen ville gå in och ta del av ett resultat eller inte. 
  
R5: Tycker om att jag får upp den direkt (Pop-up), man slipper gå runt och leta efter resultaten, 
om den (Pop-up:en) inte kommer upp vet man också att man inte har fått resultatet. Man blir 
ju besviken om man fick ett U men det är ändå svart på vitt. 
  
R7: Pop-up:en (med resultat) kan kännas som en käftsmäll, jag vill kunna gå in på 
BlackBoard utan att se den. 

4.3.4 Sammanfattning av resultat 
Resultatet av utvärderingarna kan sammanfattas med att emblemen gav en ökad medvetenhet 
och bekräftelse över de egna kunskaperna. Emblemen fungerade även som en påminnelse över 
vad som behöver göras för att klara en uppgift och vilka moment och personliga förmågor som 
kan behöva utvecklas. Det framkom att det var positivt att emblemen hade en koppling till 
respondenternas framtida arbetsliv och att de kunde ta med sig emblem till en arbetsintervju för 
att kunna argumentera för sina kompetenser. Att få ta del av emblem från första året på 
utbildningen uttrycktes som en positiv motivationsfaktor. 
  
Det framkom att uppdragen i prototypen var ett element som tydligt gav respondenterna en 
indikation på vad som var relevant att lära sig och jobba med i uppgifter. För att uppdragen 
skall fungera väl var det relevant att de var utmanande men samtidigt hanterbara. 
Spelelementet guide uttryckte respondenterna gav dem kompetensrelaterad positiv och 
meningsfull feedback som fick dem att vilja utveckla sig själva och kunde stärka deras 
självinsikt. Positivt laddade ord levererade av en guide gav respondenterna bekräftelse av deras 
prestationer. Guiden fungerade även som en uppmuntran och respondenterna uttryckte att 
bakslag inte blev lika tuffa. Det framkom även att progressionsmätaren gav respondenterna en 
överblick över deras utveckling och hur långt de hade kvar till att uppnå målen. Poängen på 
progressionsmätaren var inget som respondenterna reagerade på i prototypen. 
  
Sammanfattningsvis visar resultatet på att de designelement som designades in i prototypen har 
möjlighet att främja en känsla av kompetens då respondenterna uttryckte att den egna förmågan 
utvecklades genom att prototypen bidrog med tydlighet, uppmuntran och självsäkerhet i att den 
egna förmågan räcker till. 
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5 Diskussion 
För att undersöka om designtekniken spelifiering kan användas för att främja studenters 
känsla av kompetens utgår diskussionen från litteraturen och resultatet av utvärderingen. 
Syftet med diskussionsavsnittet är att utifrån studiens resultat ta fram designförslag för hur 
spelifiering kan implementeras i en LMS plattform för att främja en känsla av kompetens hos 
studenter. 
 
En känsla av kompetens kan främjas genom tillhörighet, känslomässig support och tydliga mål 
(Leat, 1993), genom att belöning bekräftas (Gagné & Deci, 2005) samt att relevanta förmågor 
(Ryan & Deci, 2000) och direkt, positiv och informativ feedback stöds (Mekler et al., 2017). 
Resultatet visar på att emblem som bidrar med kompetensrelaterad feedback som är positiv och 
meningsfull har positiva konsekvenser och kan leda till en känsla av kompetens. Emblem 
används för att främja kunskapsbyggande hos användaren, fostra kompetens och för att 
motivera (Sailer et al., 2013; Sailer et al., 2017). Resultatet av studien visade att med hjälp av 
feedbacken i emblemen kunde emblemen användas för att göra studenter mer medvetna om den 
egna förmågan och visa vad de har kunskap om, så att studenten kan argumentera för sin egen 
kunskap. Emblem verkar alltså ge användaren feedback genom att ge en tydlig indikation på 
hur väl deras prestation har levt upp till lärandemål. 
 
Resultatet tyder på att kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull genom 
emblem kan stärka självsäkerhet genom att ge en tydlig bild av vilka kompetenser som 
studenterna har nytta av i ett framtida arbetsliv. I jämförelse med ett vanligt betyg kan emblem 
vara mer informativa (Roy & Zaman, 2017). Studenter bör ges konstruktiv och meningsfull 
feedback för att uppleva en känsla av kompetens (Roy & Zaman, 2017). Studiens resultat visade 
på att spelelementet emblem som bidrog med relevant information av en generell beskrivning 
av utvecklade förmågor bidrog till att främja studenters känsla av kompetens. Däremot vägde 
den kompetensrelaterade feedbacken som är positiv och meningsfull tyngre än det spelifierade 
elementet i prototypen, vilket kan tyda på att spelifieringen i sig inte nödvändigtvis behöver 
finnas där för att feedback ska omfamnas. Dock visade det sig att spelelementen gav en positiv 
känsla hos respondenterna och hjälpte till med bekräftelse och förståelse för känslan av den 
egna kompetensen, vilket tyder på att den spelifiering som implementerades kan vara en del av 
att främja en känsla av kompetens.  
 
Under utvärderingarna redogjorde respondenterna för att de vill ha en tydligt målbild om vart 
de befinner sig i sina studier och vart de är på väg. Människor vill dessutom ha tydliga mål för 
att veta vad de kan förvänta sig av sig själva (Leat, 1993). Under utvärderingarna framkom det 
att nivåer gjorde att studenterna var medvetna om vilken nivå den egna kompetensen ligger på. 
Genom nivåer kan motivationsdrivare som egen utveckling och att genomföra prestationer 
uppnås (Pastuschenko et al., 2017). Resultatet från utvärderingarna visade att studenterna inte 
förstod syftet med nivåer om de inte fick reda på vilken den högsta nivån var. Pirker et al (2014) 
redogör också kring att studenter vill se hur långt de har kvar för att nå en nivå, det gör att de 
kan ha mer fokus på kursinnehållet istället för att uppleva stress över att få ett visst betyg. 
Resultatet visar alltså på att nivåer kan främja en känsla av kompetens om de redovisar ett 
tydligt avslut på aktiviteten. Om det inte finns ett tydligt avslut eller mål finns risken att 
studenter inte får en uppfattning kring vad de kan eller vad de ska förvänta sig av sig själva och 
från sin kompetens. 
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Utifrån ovanstående diskussion skapades designförslag 1. Designförslaget handlar om att 
designern kan bidra med självsäkerhet med hjälp av feedback som relaterar till studentens 
målbild och genom detta främja studenters känsla av kompetens.  
 
Resultatet visade på att en guide kan främja studenters känsla av kompetens genom att 
implementeras i en LMS plattform om den förser studenten med kompetensrelaterad feedback 
som är positiv och meningsfull som relaterar till studentens prestation. En känsla av 
känslomässig support behövs för att en individs känsla av kompetens skall främjas (Leat, 1993). 
Den kompetensrelaterade feedbacken som är positiv och meningsfull och även blir personlig 
genom guiden förser studenten med stöd och uppmuntran, gjorde det möjligt för studenten att 
kunna ta åt sig av ett negativt betyg på ett positivt sätt. När studenterna inte blir straffade för att 
de misslyckas drabbas de av mindre frustration och stress (Pirker et al., 2014). Inom inre 
motivation och en känsla av kompetens finns det ett behov av att skifta fokus och kontroll (Leat, 
1993). Utvärderingarna visade på att studenterna genom guiden och den kompetensrelaterade 
feedbacken som är positiv och meningsfull kunde skifta fokus från det sämre betyget till vad 
studenten behöver göra för att förbättra sig själv. Det framkom därmed att prototypen 
motverkade känslan av frustration och stress genom feedbacken som gavs.  
 
En guide kan förklara för användaren varför en aktivitet är gynnsam för användaren att 
genomföra, guiden kan alltså erbjuda användaren rätt vägledning (Nicholson, 2015). Guiden 
uppfattades som lekfull och personlig och utvärderingarna visade på att studenterna upplevde 
att de pratade med någon på ett personligt plan. Det visar på att kombinationen av guide samt 
kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull kan främja en känsla av 
kompetens då informationen upplevdes som relevant, uppmuntrande och personlig. Däremot 
visade resultatet på att guiden inte ska designas på ett sätt som gör att den uppfattas som 
barnslig. En barnslig guide skulle kunna leda till att de inte tar det som guiden säger på allvar. 
En barnslig guide skulle även kunna leda till att studenter upplever att de blir behandlade som 
barn vilket skulle kunna leda till att studentens känsla av kompetens motverkas. För att 
motverka detta kan guiden istället ta form av en maskot som använder ett språk som låter 
professionellt och ligger på en jämn nivå med studenterna för att uppmuntra studenten. 
 
Utifrån ovanstående diskussion skapades designförslag 2 som handlar om att designern kan 
uppmuntra studenter med kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull som 
relaterar till studentens prestation för att främja studenters känsla av kompetens. 
  
Resultatet tyder på att spelelementet progressionsmätare kan bidra med en tydlig målbild och 
bör designas med en tydlig överblick över vart studenten befinner sig i dagsläget och vad hen 
ska göra för att uppnå kursmålen. En känsla av kompetens som baseras på att ge människor 
tydliga mål ger människor en idé om vad de kan förvänta sig av sig själva (Leat, 1993). 
Progressionsmätaren ger användaren indikation på progression och är särskilt fördelaktig inom 
lärande (Sailer et al., 2017). Däremot visade utvärderingarna inte på om progressionsmätaren 
var en nödvändighet för att respondenterna skulle få en överblick över den egna processen. De 
uppskattade dock att få ta del av den tydlighet och struktur som progressionsmätaren bidrog 
med. En tydlig överblick över den egna processen skulle kunna främja en känslan av kompetens 
då studenten ser vad hen har åstadkommit och dessutom får se framstegen i en kontext. Det är 
även viktigt att fasa ut studenten ur en spelifierad tjänst, vilket progressionsmätare och nivåer 
gör (Nicholson, 2015). Det framkom att en progressionsmätare också skulle kunna bidra med 
att skapa en mer motiverande användning genom att fasa ut användaren. Resultatet visade även 
på att tydligheten i progressionsmätaren kunde ökas genom användning av färgglada cirklar 
som symboliserar att ett moment är avklarat. Progressionsmätaren kunde även bidra med ökad 
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självsäkerhet. Att studenter har en tydlig överblick över sina studier och att studenterna 
uppfattar att de själva har kontroll över studierna skulle kunna bidra till att studenter kan känna 
en känsla av kompetens. 
  
Poäng implementerades i kombination med progressionsmätaren, men utvärderingarna visade 
på att ingen större uppmärksamhet lades på poäng så som det var designat. Orsaken kan ha varit 
att poängen presenterades som högskolepoäng, något som respondenterna redan var vana vid 
att se. Det finns en risk att poäng skymmer andra meningsfulla element (Nicholson, 2015), 
därför designades poäng inte in ytterligare. Däremot påvisade respondenterna ett behov av att 
tydligt se vart de befann sig i progressionsmätaren och därmed fyllde poängen ändå en funktion. 
 
Utifrån ovanstående diskussion skapades designförslag 3. Designförslaget handlar om att 
designern kan främja en känsla av kompetens genom att på ett tydligt sätt skapa förståelse och 
tydliggöra mål för studenter. 
  
Uppdrag visade sig under utvärderingarna vara uppskattade då de förklarade målen med en 
uppgift. Uppdragen var justerade på ett sätt som förklarade och gav en förståelse för vad som 
behövde göras för att få ytterligare en kompetens. Studenter är dessutom mer benägna att ta sig 
an en uppgift om de förstår syftet med målet och att studentens förmågor är relevanta för att 
klara målet (Ryan & Deci, 2000). Därför kan uppdrag implementeras i LMS plattformar för att 
förtydliga vad en student skall göra för att uppnå en ny nivå av sin kompetens och vad studenten 
har för nytta av den kommande kompetensen. Även emblem kan ge användaren en tydlig 
indikation på hur väl deras prestation har levt upp till de lärandemål som presenteras i 
uppdragen. Därmed har spelelementet emblem möjlighet att förtydliga ytterligare vilken 
kompetens studenten kan nå genom att slutföra uppdraget. Däremot skall de utmaningar och 
emblem som redovisas vara anpassade utefter studentens nuvarande känsla av kompetens och 
justeras utifrån målet för den aktuella aktiviteten och därmed vara hanterbara men också 
utmanande för studenten. Om emblemen inte anpassas till vardera uppdrag kan det resultera i 
att de tappar sin betydelse.  
 
Utifrån ovanstående diskussion formulerades designförslag 4 som handlar om att designern kan 
främja en känsla av kompetens genom att tydliggöra mål och justera uppgifter utifrån 
studentens känsla av kompetens.  
  
Nedanför redovisas de fyra designförslag som identifierades med tillhörande beskrivning. 
Dessa fyra designförslag kan hjälpa designern att implementera spelifiering i en LMS plattform 
för att främja en känsla av kompetens hos studenter. Designförslagen som tagits fram 
presenteras i Tabell 3 nedan. 
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 Tabell 3. Designförslag för att främja studenters känsla av kompetens i LMS plattformar 
genom spelifiering med tillhörande beskrivning. 

Designförslag 1 
 

 

Beskrivning 
  

Bidra med självsäkerhet med 
hjälp av feedback som relaterar 
till studenternas målbild. 

En LMS plattform bör ge plats åt kompetensrelaterad 
feedback som är positiv och meningsfull som redovisa 
studentens kompetens och målbild. Om en LMS plattform 
visar vilken nivå studentens kompetens befinner sig på och 
det dessutom kopplas till studentens målbild kan det öka 
studentens självsäkerhet och därmed främja studentens 
känsla av kompetens. Designern kan använda sig av 
spelelementen emblem och nivåer för att relatera och 
koppla spelifieringen till studentens målbild. 
Spelelementen ska tydligt visa vad studenten kan och vad 
den kunskapen kan användas till. Med hjälp av emblem kan 
designen bidra med att visualisera och förklara generella 
förmågor som uppnåtts och hur det kan gynna den målbild 
studenten har. Nivåer bör däremot redovisa att det finns ett 
avslut eller en högsta nivå för att förtydliga för studenten 
hur långt studenten kan komma inom en viss nivå. 

Designförslag 2 Beskrivning 

Uppmuntra studenten med 
kompetensrelaterad feedback 
som är positiv och meningsfull 
som relaterar till studentens 
prestation. 

En LMS plattform bör ge plats åt kompetensrelaterad 
feedback som är positiv och meningsfull som relaterar till 
studentens prestation för att främja en känsla av kompetens 
hos studenten, detta för att uppmuntra studenten. Oavsett 
om studentens resultat är bra eller dåligt bör feedbacken 
vara kompetensrelaterad positiv och meningsfull för att 
bidra med ett mindre bakslag för studenten. Det kan därmed 
bidra med en självinsikt och förståelse kring studentens 
kompetens och prestation. Genom spelelementet guide kan 
personlig uppmuntran ske som kan bidra till att studenter 
tar åt sig av ett underkänt eller sämre betyg än väntat på ett 
positivt sätt. Detta kan bidra med att studenter kan se ett 
bakslag som en utvecklingsmöjlighet istället för ett 
misslyckande. Däremot skall guiden inte vara för barnslig, 
då det kan leda till att studenten inte tar feedbacken på 
allvar. 

Designförslag 3 Beskrivning 
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Främja en känsla av kompetens 
genom att på ett tydligt sätt 
skapa förståelse och tydliggöra 
mål för studenter. 

Spelelementet progressionsmätare kan användas för att 
förmedla en tydlig målbild för att kunna främja en känsla 
av kompetens genom att studenten vet vart hen befinner sig 
i sina studier. Designen skall tydligt redovisa vad studenten 
skall gå igenom till angivet datum eller tillfälle för att ge 
möjlighet att använda progressionsmätaren för att planera 
sina studier. Progressionsmätaren kan även innehålla en 
procentsats och stegen kan utmärkas i anpassade färger för 
att ytterligare förtydliga vad som är avklarat och vad som 
finns kvar att göra. På så sätt kan studenter öka en 
medvetenhet kring sin egna kompetens och vilken 
kompetens de behöver ta till sig. Poäng i kombination med 
progressionsmätare kan fungera som ett förtydligande av 
studentens progression. 

Designförslag 4 Beskrivning 

Tydliggöra mål och justera 
uppgifter utifrån studentens 
kompetens. 

En LMS plattform bör göra plats åt att redovisa uppgifter 
och på ett tydligt sätt utifrån studentens kompetens. 
Spelelementet uppdrag kan användas för att medföra 
tydlighet och mål. Uppdrag behöver vara justerade efter 
lärandemålen för att främja studenters känsla av 
kompetens. Hanterbara mål och utmanande mål bör 
implementeras i uppdragen för att öka känslan av 
kompetens hos studenter. Uppdragen bör därför även 
justeras utifrån den aktuella aktiviteten, så att 
svårighetsgraden och målen anpassas till varje uppdrag. Ett 
emblem har möjlighet att förtydliga ytterligare vilken typ 
av kompetens studenten kan nå genom uppdragen, därmed 
behöver även dessa justeras utifrån den aktuella aktiviteten. 

 
 
5.1 Reflektion utifrån ett socialt och etiskt perspektiv 
Studien har kommit fram till att spelifiering har möjlighet att främja en känsla av kompetens 
hos studenter på LMS plattformar. Däremot under studiens gång har tankar och funderingar 
utifrån ett etiskt perspektiv vuxit fram. De spelelement som ansågs kunna stöta på etiska 
dilemman är emblem, guide, progressionsmätare och nivåer.  
 
Under utvärdering och analys framkom det att emblemen som ger kompetensrelaterad feedback 
som är positiv och meningsfull kan vara en viktig del för att studenter ska känna en känsla av 
kompetens. Däremot är emblemens syfte att främja en känsla av kompetens och inte säkerställa 
en faktiskt kompetens. Om den typen av emblem som använts i studien implementeras i en 
framtida LMS plattform får studenten inte glömma att de emblem som delas ut är generella och 
inte individanpassade. Emblemen beskriver på en generellt nivå vad studenten borde kunna och 
är en förenkling av vad studenten kan. Emblemen är därmed en förenkling på något som 
egentligen är mer komplext. En sådan förenkling skulle kunna skapa komplikationer för 
studenter då de kan tro att de besitter mer kompetens än vad de faktiskt gör, men att det motsatta 
visar sig när studenten väl skall använda sig av kompetensen i sitt framtida arbetsliv. En sådan 
situation skulle kunna leda till att studenten tappar sin känsla av kompetens och därmed också 
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sin inre motivation. Ur ett etiskt perspektiv skulle en sådan situation kunna leda till att studenten 
blir osäker på sin egna förmåga och känna att det hen lärt sig under sin utbildning är fiktion. 
Med detta sagt kan emblem användas för att främja en känsla av kompetens hos studenter. Dock 
bör designers vara noga med att de emblem som tilldelas studenten är generella för att minska 
risken att påverka studenten negativt i dennes liv efter studierna. 
 
Ur ett etiskt perspektiv skulle guiden kunna framstå som barnslig vilket kan få studenten att 
uppleva en förminskande behandling. Det är även viktigt att den feedback som guiden skall 
förse studenten med inte är kränkande på något vis. Progressionsmätaren som används för att 
förtydliga för studenten hur långt hen har kommit i sin utbildning och vad som ska göras till 
vilket datum, kan bli problematisk för de studenter som hamnar långt efter i sina studier. Särskilt 
om studenterna upplever att de tar del av de övriga delar av LMS plattformen som finns till för 
att främja känslan av kompetens men ändå inte klarar av att ta sig framåt i progressionsmätaren. 
Det skulle kunna motverka känslan av kompetens. Samma etiska problem kan diskuteras kring 
spelelementet nivåer, som skall ge studenten en bild av vilken kompetensnivå studenten ligger 
på. Om studenten fastnar i nivåer och inte tar sig vidare skulle även det kunna motverka känslan 
av kompetens. För att inte motverka en känsla av kompetens genom progressionsmätare och 
nivåer kan den kompetensrelaterade feedbacken som är positiv och meningsfull användas för 
att fortsätta uppmuntra studenten ytterligare.  
 
Det går dessutom att ifrågasätta om spelifiering hade ökat jämförelsen med andra studenters 
prestationer och motverka en känsla av kompetens och motivation genom att det kan bli enklare 
att jämföra sig genom exempelvis emblemen och progressionsmätaren. Det skulle i sin tur 
kunna motverka en känsla av kompetens. Utifrån ett samhälleligt perspektiv kan dessa etiska 
perspektiv resultera i att fler studenter väljer att göra ett studieavhopp. Inom en 
utbildningskontext är motivation och en känsla av kompetens en av det viktigaste faktorerna 
för att studenten skall vara framgångsrik i sin utbildning (Pastushenko et al., 2018; Roy & 
Zaman, 2018). Om känslan av kompetens minskar kan en student förlora sin motivation och 
därmed ge upp sina studier (Roy & Zaman, 2017). Därmed kan dessa etiska perspektiv vara 
viktiga att ha i åtanke när en spelifierad LMS plattform som skall främja en känsla av kompetens 
designas. 
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6 Slutsats 
Studien ämnade besvara frågeställningen Hur kan spelifiering implementeras i LMS 
plattformar för att främja en känsla av kompetens hos studenter?  Studiens syfte är att 
presentera designförslag som konkretiserar spelelement som kan vägleda designern vid 
implementation av spelifiering i en LMS plattform, för att främja studenters känsla av 
kompetens. Frågeställningen undersöktes med en designorienterad ansats där tre av Roy och 
Zaman (2017)s föreslagna spelifieringsheuristiker som behandlar en känsla av kompetens 
designades in i en prototyp av en LMS plattform genom olika spelelement. För att besvara 
frågeställningen användes litteratur och utvärderingsmetoden Post-Task Walkthrough med 
efterföljande semistrukturerade intervjuer som empiriskt material.  
 
Studiens resultat visar på att spelelementet emblem kan öka studenternas medvetenhet och 
självinsikt över de egna kunskaperna, samtidigt som emblem också kan fungera som en 
bekräftelse över vad som behöver göras för att klara en uppgift och en påminnelse över vad 
emblemen kan användas till i ett framtida yrkesliv. Emblemen kan även kombineras med nivåer 
för att ytterligare förtydliga för studenten vilken kompetensnivå studenten har uppnått. 
Uppdrag visade sig vara ett roligt element som tydligt gav en indikation på vad som var relevant 
att lära sig. För att uppdragen skall fungera väl och främja en känsla av kompetens behöver de 
vara relevanta, utmanande och hanterbara.  Progressionsmätaren i kombination med poäng kan 
ge en överblick över utveckling och processen till att uppnå mål. Guiden fungerade även som 
en uppmuntran vilket gjorde att ett bakslag inte blev lika tufft att hantera. Med 
kompetensrelaterad feedback som är positiv och meningsfull som guiden bidrog visade därmed 
resultatet på att studenter kan få en känsla av sin egna kompetens och få medel för att lyckas 
med studierna.  
  
Sammanfattningsvis resulterade studien i att spelifiering kan implementeras i LMS plattformar 
för att främja en känsla av kompetens hos studenter genom att designa in spelelementen 
emblem, uppdrag, guide, progressionsmätare och nivåer som levererar tydlighet, uppmuntran 
och självsäkerhet, samtidigt som spelelementen relaterar till att studentens egna förmågan 
räcker till. Studien har bidragit med fyra designförslag som kan vägleda designers vid design 
av spelifierade LMS plattformar med spelelement som kan främja en känsla av kompetens. 
Designförslagen som framställdes var: 
 
Designförslag 1: Uppmuntra studenten med kompetensrelaterad feedback som är positiv och 
meningsfull som relaterar till studentens prestation. 

• Spelelementen emblem och nivåer kan användas för att relatera och koppla 
spelifieringen till studentens målbild och tydligt visa studenten vad hen kan och 
vad kunskapen kan användas till. 

 
Designförslag 2: Uppmuntra studenten med kompetensrelaterad feedback som är positiv och 
meningsfull som relaterar till studentens prestation. 

• Spelelementet guide kan ge personlig uppmuntran och bidra till att studenter tar 
åt sig av ett underkänt eller sämre betyg på ett positivt sätt och hjälpa dem att se 
ett bakslag på deras känsla av kompetens som en utvecklingsmöjlighet. 

 
Designförslag 3: Främja en känsla av kompetens genom att på ett tydligt sätt skapa förståelse 
och tydliggöra mål för studenter. 

• Spelelementet progressionsmätare kan förmedla en tydlig målbild för att främja 
en känsla av kompetens genom att studenten vet vart de befinner sig i sina 
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studier med tydligt angivna datum eller tillfällen för att studenterna även skall 
kunna planera sina studier. 

 
Designförslag 4: Tydliggöra och justera uppgifter utifrån studentens kompetens. 

• Spelelementen nivåer och uppdrag bör redovisa mål och instruktioner på ett 
tydligt sätt utifrån studenters kompetens. Nivåer och uppdrag bör kopplas ihop 
med lärandemål för att främja studenters känsla av kompetens.  

 
6.1 Vidare forskning 
Då studien endast undersökte en känslan av kompetens skulle framtida forskning även kunna 
studera de övriga två psykologiska behoven som behövs för att en person ska känna inre 
motivation, för att få ett enhetligt resultat om användningen av spelifiering i en LMS 
plattform kan främja studenters inre motivation. Vidare forskning kan även fokusera på att 
ytterligare undersöka vikten av spelelement i kombination med kompetensrelaterad feedback 
som är positiv och meningsfull och därmed bygga vidare på designförslag som främjar de 
andra två behoven. Framtida forskning kan även studera om den kompetensrelaterade 
feedbacken som är positiv och meningsfull fungerar lika väl utan spelelement.  
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Bilaga 1 - Test av prototyp 
 
Utvärderingsformulär 

1. Studenten får först möjligheten att interagera med tjänsten utan att någon uppgift eller 
några instruktioner tills denne känner sig bekant och bekväm med prototypen. Därefter 
går utvärderingen vidare till att studenten skall testa prototypen utefter scenario och 
uppgifter. 
 

2. Scenario: Du behöver logga in på blackboard för att lämna in en individuell reflektion 
som ska in om några dagar. Du fick dessutom reda på av din kompis att resultatet på 
den senaste duggan har kommit in och du vill ju så klart kolla hur det gick. Du tyckte 
att duggan gick sådär bra, så dina förväntningar är inte höga. 
 

3. Uppgifter: 
1. Du börjar med att logga in och för att kolla ditt resultat. 
2. Resultatet dyker upp direkt och du är inte förvånad men du läser ändå vilka 

kommentarer du har fått. 
3. Du stannar på startsidan för att kika om något nytt har tillkommit.  
4. Du kommer på att du vill läsa resultatet på duggan igen så du väljer att gå till 

dina resultat. 
5. Väl inne på resultat så ser du återigen resultatet men när du läst klart kommer 

du på att du inte läst på om den kompetensen du fått, så du går in och kikar på 
den. 

6. Just det! Du skulle ju lämna in din reflektion. Du väljer att lokalisera dig till 
kursen Kognitionsvetenskap. 

7. Väl inne på kursstartsidan börjar du kika på vilka milstolpar kursen har. 
8. Du kikar även på de kompetenser som skall samlas in och vilka uppdrag som 

finns för att nå kompetenserna. 
9. När du känner att du har koll på examinationerna och kompetenserna så vill du 

lämna in din uppgift.  
10. När du ska ladda upp filen ser du att det finns en kompetens att samla in och 

väljer att läsa på om kompetensen igen för att försäkra dig om att du har gjort 
rätt. 

11. Nu har du läst om uppdraget känner du dig ändå säker på att du vill lämna in 
uppgiften. När den är inlämnad dubbelkollar du ändå på kursstartsidan att den 
är inlämnad. 

12. Du är nu klar med allt du skulle göra så du väljer att logga ut 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

1. Hur känner du kring den feedback som fanns till dina studieresultat? 
a. Följdfråga: varför? 

2. Hur skulle din inställning till din egen förmåga se ut om BB skulle se ut på det här 
sättet? 

3. Vilken/vilka funktioner i prototypen föredrar du? Vilken funktion känner du gav dig 
minst information, om det finns någon? 

a. Följdfråga: varför?  
4. Vad säger emblemen dig? 

a. Hur skulle emblemen kunna utvecklas för att utveckla din egen förmåga? 
5. Hur känner du att du kan uppnå de mål som finns med hjälp av prototypen? På vilket 

sätt hade prototypen hjälpt dig att nå dina mål? 
6. När du är inne på kurstartsidan och när du ska lämna in en uppgift, fick du en uppfattning 

om vad du ska göra för att uppnå målen eller klara en uppgift?  
a. Ja/nej = Varför? 

7. Hur hade du känt om dina examinationer var upplagda på det här sättet? 
a. Följdfråga: varför? 

8. Vad tyckte du om att prototypen kopplar din kompetenser till ditt potentiella framtida 
arbetsliv?  

a. Följdfråga: Varför? 
9. Hur upplevde du svårighetsgraden i uppgifterna? 

a. Följdfråga: Upplever du att nivåerna är lagom utmanande? 
10. Hur ska en uppgift vara formad så att den ska kännas utmanande nog? 

a. Varför?  
11. Hur hade en sån här typ av lösning påverkat dig i början av dina studier? 
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Bilaga 3- Utdrag från prototyp 

 
Startsida 
 

 
Översikt över mina resultat 
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Översikt över mina kompetenser 
 

 
Kursstartsida 
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