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Sammanfattning 

Blended learning blir allt vanligare inom högskoleutbildningar och majoriteten av kurser är 

idag kopplade till onlineportaler. För att enkelt kombinera klassrumsundervisning med 

online learning används olika learning management system (LMS). Lärare kan dock inte 

alltid förlita sig på att studenterna har en inre motivation och entusiasm till att lära, det finns 

dock möjligheter att påverka den inre motivationen med hjälp av yttre faktorer. Med 

gamification används yttre motiverande faktorer för att skapa en rolig och engagerande 

miljö utan att påverka studiernas trovärdighet. Gamification innebär att komponenter av 

speldesign används utanför spelkontexten. Detta kan leda till ökad motivation hos studenterna. 

För att förstå olika typer av motivation bättre används Self-determination theory (SDT). 

Utifrån spelelement som lyfts fram i litteratur bekräftar eller bestrider och kompletterar 

denna uppsats detta med en empirisk studie som utgår ifrån en gamifierad kurs på högskole-

nivå. Spelelementen analyseras med SDT för att se hur de påverkar de tre inre psykologiska 

behoven. Utifrån detta skapades tre designmönster som är till för att stödja utvecklare och 

administratörer av LMS då en gamifierad kurs utformas.  

Nyckelord: Gamification, Self-determination theory, Learning management system, 

designmönster, blended learning, motivation.  

Abstract  

Blended learning is becoming more common within university education and the majorities 

of courses today are connected to an online portal. To easily combine teaching in the 

classroom with online learning different types of learning management systems (LMS) are 

being used. Even though teachers cannot always put their trust in the students’ intrinsic 

motivation and enthusiasm for learning, it is possible to affect the intrinsic motivation with 

the help of extrinsic factors. With gamification extrinsic factors are used to create a fun and 

engaging environment without affecting the credibility of the studies. Gamification means 

that components of game design are used outside the context of gaming. This can lead to an 

increase in motivation for the students. To better understand different types of motivation 

Self-determination theory (SDT) is used. Based on the gameplay elements identified in 

scholarly texts this thesis confirms or denies, and complements this with an empirical study 

based on a gamified course at university level. The gameplay elements were analyzed with 

SDT to see how they affected the three intrinsic psychological needs. Based on this, three 

design patterns were created to support developers and administrators of LMS when 

forming a gamified course.  

Keywords: Gamification, Self-determination theory, Learning management system, design 

pattern, blended learning, motivation.   
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1. Inledning 
Termen blended learning har blivit ett allt vanligare begrepp inom utbildning och lärande 

[1]. Detta innebär att klassrumsundervisning i en fysisk miljö kombineras med online 

learning (Garrison & Kanuka, 2004). Tekniken kommer att få en allt större roll i skolan och 

en ny prognos visar att 50 procent av USA:s alla high school-kurser kommer vara 

internetbaserad i någon form år 2019 [2]. Online learning är utbildningsmaterial som 

presenteras på en dator (Ally, 2004) och kan vara till stor hjälp eftersom det är besparande 

i form av kurslitteratur och personalens (pedagogernas) arbetstid [3]. Online learning sprids 

snabbt och genom detta växer även marknaden för learning management system (LMS) [3], 

en digital mjukvara som är designad för att hantera lärandeinsatser samt levererar 

studiematerial och resurser till studenter (Adzharuddin & Ling, 2013). Exempel på LMS är 

Blackboard Learn (Bb Learn) [4] och Moodle [5]. Idag finns det ungefär 640 leverantörer av 

LMS på den växande marknaden. Till LMS finns det plug-in tillgängliga, Moodle har 

exempelvis olika spelelement för att gamifiera utbildningen [6].  

Gamification innebär att komponenter av speldesign används utanför spelkontexten 

(Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011b). Några exempel av spelelement som används för 

att gamifiera kurser är poäng, emblem, topplistor och handling/berättelse (Nah, Zeng, 

Telaprolu, Ayyappa & Eschenbrenner, 2014). Studenternas arbete kombineras med 

belöningar och kursen designas med spelelement för att skapa en produkt som är trevlig och 

motiverande samtidigt som den är produktiv och effektiv (Barata, Gama, Jorge & Gonçalves, 

2013). Enligt en undersökning gjord av TalentLMS.com säger en högre andel av studenter 

att de skulle bli mer produktiva om deras LMS var mer likt ett spel [3,7,8]. I samma studie 

framkommer även att gränssnitt och design har betydelse när det kommer till 

implementeringen i LMS:et.  

Med gamification skapas inte ett spel utan syftet är att göra utbildningen mer rolig och 

engagerande, utan att påverka dess trovärdighet negativt. Detta kan leda till att studenterna 

får mer motivation till att studera. Bland annat genom snabb positiv feedback får 

studenterna ökad lust och stimulans att studera vidare (Muntean, 2011). För att förstå 

motivationen används ofta Self-determination theory (SDT) som riktar in sig på olika typer 

av motivation, inre och yttre motivation. En person som utför en aktivitet för sin egen 

tillfredställelse, mer än på grund av en konsekvens, har en inre motivation. Belöningen blir 

aktiviteten i sig då denna är bidragande till personens inre psykologiska behov; självstyre, 

kompetens och samhörighet (Deci & Ryan, 2008). Däremot är yttre motivation konstruerad 

och personen utför aktiviteten för att få en belöning, denna motivation kan variera allt ifrån 

"tvång" till självstyrande (Ryan & Deci, 2000). Den klassiska formen av yttre påverkan är att 

individen känner sig framdriven till en handling, i andra former av yttre påverkan är målet 

att skapa ett självstyre och en känsla av fri vilja (Deci & Ryan, 2008).  

Genom att använda gamification för att öka motivationen hos studenter hamnar mycket 

fokus på hur spelelementen som används designas (Deterding, 2013).  Deterding (2013) 

kritiserar att spelelement inte är systematiska, alltför belöningsorienterande, inte 
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användarcentrerade och är mönsterbundna. De flesta gamifierade applikationerna kommer 

att misslyckas med att möta målen på grund av dålig design [9]. Även Amriani, Utomo och 

Junus (2013), som gjorde en statistisk undersökning på hur spelelementen påverkade 

studenterna, kom fram till att gränssnittet i det LMS som användes behövde ändras och 

designen förbättras. Det material som finns publicerat för användandet av gamification 

tenderar dock att vara ofullständiga och mera abstrakta steg-för-steg-anvisningar som inte 

täcker helheten av design eller speldesign (Deterding, etal., 2011a).  

Dagens forskning inom området gamification är ofta mer kvantitativ än kvalitativ. I en 

litteratur review som Hamari, Koivisto och Sarsa (2014) har gjort på tidigare studier finner 

de att två av nitton är kvalitativa och resterande är kvantitativa och hävdar att det måste 

fokuseras mer på designfunktioner i framtida forskning. Det behövs mer kvalitativ forskning 

om gamification och dess påverkan på undervisning (Amriani et al., 2013). Tidigare 

forskning som har gjorts utgår även ifrån helt internettbaserade online learning-kurser som 

är gamifierade, en digital värld där studenterna använt sig av avatar-figurer för att delta (Nah 

et al., 2014). 

Denna studie riktar sig mot blended learning där vi undersöker hur designen av 

spelelementen påverkar studenternas motivation. Studien genomförs kvalitativt då få 

studier har gjorts på detta sätt och mer kvalitativ forskning efterfrågas inom området 

(Amriani et al., 2013). Utifrån resultatet tas designmönster fram som stödjer motivationen 

till lärande i ett LMS med spelelement. Detta för att kunna se helheten av designen och skapa 

mer konkreta anvisningar. Med designmönster ges en beskrivning av ett designproblem och 

hur det kan lösas, ett sätt att organisera designkunskap, för att designers och användare lätt 

ska kunna tillämpa lösningar på liknande problem (Lindberg, Wärnestål, Nygren & Svedberg, 

2014). De designmönstren denna studie presenterar kan designers och administratörer 

använda då de vill inkludera spelelement i ett LMS.  

1.1 Frågeställning  
Hur kan spelelement designas i ett LMS för att stödja motivationen till lärande?   

1.2 Syfte  
Genom att använda SDT som analysramverk på insamlad empiri kan vi få en förståelse för 

hur spelelement kan stödja studenters inre motivation genom yttre motivationsfaktorer. 

Från analysen utvecklas designmönster som stödjer studenternas motivation till lärande i 

en blended learning-kontext på högskolenivå. Studien bidrar teoretiskt genom att 

spelelementen analyseras utifrån SDT för att skapa en förståelse för hur dessa kan stödja 

motivationen utifrån de tre psykologiska behoven kompetens, självstyre och samhörighet. 

Det praktiska bidraget består av designmönster.  



3 
 

2. Litteraturstudie 
Här presenteras litteratur från tidigare forskning om ämnet och begrepp som ingår i studien; 

blended learning, LMS, SDT, gamification, spelelement och designmönster.  

2.1 Blended learning och LMS 
Studenter lär sig på olika sätt och de har olika önskemål om hur de vill lära sig. 

Utbildningsorganisationer måste använda en blandning av förhållningssätt till lärande, för 

att leverera rätt innehåll i rätt format till rätt person. Blended learning använder sig av olika 

medier som kompletterar varandra för lärande (Singh, 2003). På senare tid har ett skifte 

skett inom den högre utbildningen. Det traditionella paradigmet: att universitet som en 

institution ger undervisningen, skiftar till paradigmet: universitetet som en institution som 

producerar la rande (Cavus, Uzunboylu & Ibrahim, 2009). Skiftet fra n undervisning till 

la rande inneba r att universitetet inte la ngre har rollen att o verfo ra kunskap, utan ista llet att 

skapa den miljo   som krävs för att studenterna ska kunna upptäcka och lära sig på egen hand 

(Cavus et al., 2009). Detta kräver en förflyttning från klassrumsundervisning där en 

föreläsare talar och studenterna lyssnar, till ett nytt paradigm där studenterna uppmanas att 

ta en mer aktiv roll i sitt lärande.  

Denna miljö stödjs av blended learning vilket är en lärandeform som kan innehålla flera olika 

verktyg. Exempelvis realtids kommunikationsmedel, webbaserade kurser i egen studietakt, 

elektroniska prestandastödsystem (EPSS) inbäddade i jobb-/uppdragsmiljö, och 

kunskapshanteringssystem (Singh, 2003). Blended learning blandar händelsebaserade 

aktiviteter, exempelvis ansikte till ansikte klassrumsundervisning, live e-learning och 

självstudie i egen takt (Singh, 2003). I blended learning varierar undervisningen mellan det 

fysiska klassrummet och det digitala mediet (Garrison & Kanuka, 2004). Ett sådant digitalt 

medium kan vara en onlineportal. Viktigast är dock att integreringen av de två 

komponenterna inte bara leder till att befintliga delar, strategier eller metoder, "läggs på" 

(Garrison & Kanuka, 2004) utan stärker och kompletterar varandra.  

Ett exempel på onlineportal är learning management systems (LMS), detta integrerar de 

vanligaste e-lärande funktionerna i en enkel applikation. Det är en samling av 

mjukvaror/program som automatiserar administration samt följandet av studenters 

utveckling och rapportering av kurser (Ninoriya, Chawan, Meshram & Matunga, 2011). 

LMS:et behandlar, lagrar och sprider utbildningsmaterial samt stödjer administration och 

kommunikation i samband med undervisning och lärande (McGill & Klobas, 2009). Det leder 

till ett organiserat tillvägagångssätt för lärandet, schemaläggning, uppgifter, registrering, 

uppföljningen av individens mål och insamling av aktuell data kring lärandeprocessen 

(Ninoriya et al., 2011; Watson & Watson, 2007). Detta ger användare möjlighet att skapa, 

förvara, återanvända, hantera och leverera läromaterial i LMS:et (Ninoriya et al., 2011). LMS 

är vanligtvis implementerat på hela universitet, högskolan eller skolan där lärare använder 

det på olika sätt för att stödja kursledning och studenternas lärande (McGill & Klobas, 2009).  
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2.2 SDT - Self-determination theory     
Self-determination theory (SDT) är en teori om mänsklig motivation, utveckling och 

välbefinnande. Istället för mängden motivation fokuserar teorin på typ eller kvalité av 

motivation som påverkar personen (Deci & Ryan, 2008). De två primära typerna av 

motivation som teorin behandlar är inre- och yttre motivation (Gabriel, Moran & Gregory, 

2014; Deci & Ryan, 2008).  

2.2.1 Inre motivation 

Inre motivation är när en person gör en aktivitet för sin egen tillfredställelse hellre än på 

grund av en yttre påverkande faktor (Ryan & Deci, 2000). Personen i fråga agerar för sin 

egen del och vinning eller för att det är en utmaning, inte för att denne har press på sig eller 

får en yttre belöning för aktiviteten. Inre motivation kan ses som relationen mellan individen 

och aktiviteten, vissa är intresserade av en specifik aktivitet, andra inte. Beteenden 

motiveras genom belöningar och när det kommer till inre motivation är belöningen 

aktiviteten i sig. Denna aktivitet sägs vara det som bidrar med tillfredställelse till personens 

inre psykologiska behov (Ryan & Deci, 2000). Ryan och Deci (2000) presenterar tre 

psykologiska behov inom SDT: självstyre, kompetens och samhörighet. Dessa kan stödja 

kontra att förhindra olika typer och grader av motivation.  

Forskning visar på att kvalitén på upplevelsen och utförandet kan vara olika när en person 

gör det på grund av inre kontra yttre anledningar. Inre motivation är en viktig drivkraft när 

det kommer till utbildning då inre motivation leder till högre kvalité på lärande och 

kreativitet. Denna naturliga motivationsinriktning är ett kritiskt element när det kommer till 

kognitiv, social och fysisk utveckling eftersom det är genom sitt eget intresse som människan 

växer i kunskap och färdigheter (Ryan & Deci, 2000).   

Ryan och Deci (2000) hävdar att en känsla av kompetens och självstyre under en aktivitet 

främjar den inre motivationen. Exempel på detta kan vara: utmaningar, feedback och frihet 

från krävande utvärderingar. Samtidigt påverkas den inre motivationen av belöningar, 

återkoppling och andra externa händelser och flera studier visar på att positiv feedback 

främjar inre motivation (Ryan & Deci, 2000). Detta genom att det skapas en känsla av 

kompetens när människor ser sig ansvariga för sitt framgångsrika agerande (Gagné & Deci, 

2005). Negativ feedback kunde däremot minska både inre- och yttre motivation (Gagné & 

Deci 2005; Ryan & Deci, 2000). Vidare skriver Ryan och Deci (2000) att klassrummet och 

hemmiljöer kan antingen underlätta eller förhindra inre motivation genom att stödja kontra 

att förhindra självstyre och kompetens. Exempelvis enligt en studie med lärare som gav 

studenterna mer fria händer, och inte var lika kontrollerande, ledde till ökad inre motivation 

som bestod av nyfikenhet och en vilja till utmaningar (Ryan & Deci, 2000). Inre motivation 

kommer bara att framstå om individen har ett intresse för själva aktiviteten. För individen 

kan aktiviteten vara utmanande då det är en ny situation eller ha ett estetiskt värde. De 

aktiviteter som inte ger en inre motivation kan påverkas genom en yttre motivation istället 

(Ryan & Deci, 2000).  



5 
 

2.2.2 Yttre motivation 

Genom yttre motivation påverkas användaren av belöningar för att genomföra en aktivitet. 

Yttre motivation kan dock variera kraftigt med allt ifrån “tvång” till självstyrande (Ryan & 

Deci, 2000). Traditionellt sett brukar yttre motivation karakteriseras som en svag form av 

motivation. Det finns dock olika former av yttre motivation; vissa bättre, andra sämre (Deci 

& Ryan, 2008). För pedagoger är det viktigt att förstå dessa olika typer av yttre motivation 

då de inte alltid kan förlita sig på studenternas inre motivation (Deci & Ryan, 2008). Yttre 

motivation blir då en väsentlig strategi för framgångsrikt lärande. I den klassiska yttre 

motivationen känner sig individen framdriven till en handling, medan i andra former är 

målet att skapa ett självstyre och en känsla av fri vilja (Deci & Ryan, 2008). Beteenden som 

till en början är kopplade till yttre motivation har en förmåga att över tid integreras hos en 

person och skapa en inre motivation (Gabriel et al., 2014). En av de centrala frågorna är hur 

individerna ska motiveras för att värdera och självreglera aktiviteterna utan yttre press. 

Individen ska först förstå värdet av aktiviteten och sedan till fullo integrera aktiviteten i sin 

självkänsla för att öka sin personliga motivation (Deci & Ryan, 2008).   

Medvetna aktiviteter kan regleras genom olika processer (Kasser, 2002). Fokus ligger på hur 

mycket kontroll som är integrerad tillsammans med viljan att utföra aktiviteten. Allt ifrån 

spannet amotivation till inre motivation (Kasser, 2002). Mycket yttre kontroll tillsammans 

med en belöning medför ett mer styrt (“härmande”) beteende, om det istället är mindre 

extern kontroll parallellt med aktiviteten kommer det bli mer själv reglerat (Nicholson, 

2012).   

Kan individen identifiera sig med målen och grupper av andra människor är det mer 

sannolikt att denne agerar självständigt eftersom individen knyter målen till sina egna redan 

existerande värderingar (Nicholson, 2012). Enligt Deci & Ryan (2008) sker denna 

identifiering mellan individen och aktiviteten när de nya reglerna förs i samstämning med 

individens andra värderingar och behov. Vissa beteenden startar som introduktioner och 

andra som identifikationer. Vilket betyder att en individ kan i början möta en aktivitet på 

grund av en yttre motivation (exempelvis belöningar) och om dessa inte är allt för 

kontrollerande kan detta bemötande leda till att individen upplever aktivitetens intressanta 

egenskaper, vilket resulterar i en ny inriktning hos individen (Deci & Ryan, 2008). Största 

anledningen till att de yttre motivationsbeteendena blir mer intressanta för människor är att 

de kopplar samman dessa med andra som de känner en koppling till, familj, vänner eller 

andra sociala grupper. Alltså hjälper det att styrka samhörigheten inom yttre motivation 

vilket Deci och Ryan (2008) kallar för en känsla av samhörighet.  

2.3 Gamification  
Gamification innebär att komponenter av speldesign används utanför spelkontexten 

(Deterding et al., 2011b).   

De olika spelelement som används inom gamification kan enligt Deterding et al. (2011b) 

antingen vara sådana som är unika för ett specifikt spel, vilket skulle ge en begränsad mängd, 

eller så skulle det kunna vara komponenter som kan hittas i vilket spel som helst, med risken 
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att urvalet blir för brett. Deterding et al. (2011b) föreslår därför att komponenterna ska vara 

karakteristiska till majoriteten av spel.  

Nah et al. (2014) presenterar i en litteraturstudie åtta spelelement som är de vanligaste inom 

gamification vid utbildning och i en lärandekontext (tabell 1).  

Tabell 1: De vanligaste spelelementen inom gamifierade kurser.  

Spelelement  Förklaring  

Poäng  Med poäng kan framgång och prestation mätas. Det kan finnas olika 
typer av poäng exempelvis Experience Points (XP, poäng för 
erfarenhet) eller Steam points (poäng som används som valuta i 
spelet). Poängen kan används som belöning av en prestation och visa 
studenternas ställning.  

Nivåer  Nivåer ger användaren en känsla av utveckling. De första nivåerna 
kräver ofta inte lika mycket ansträngning för att klara av och uppnå, 
jämfört med högre nivåer som kräver mer av både erfarenhet och 
ansträngning för att avklaras. Nivåer kan vara belöningar för att 
klarat av en uppgift eller ett mål som har uppfyllts.  

Emblem  Emblem kan användas för att visa uppskattning eller 
uppgiftsrelaterade prestationer under processen till slutmålet och för 
att öka motivationen hos studenterna genom delmål i processen till 
slutmålet.  

Topplista  Topplistor skapar en konkurrenskraftig miljö bland studenterna. 
Topplistan visar de nuvarande poängen och de övergripande 
poängen. För att inte minska motivationen hos de lägre rankade 
studenterna brukar endast de 5-10 topplacerade visas.  

Pris och 
belöningar  

Utdelning av priser och belöningar har visats vara effektiva för att öka 
motivationen. Storleken och timingen av priset kan påverka 
motivationen. Generellt är det bättre att ge ut flera små priser än ett 
stort. Utdelandet av priser bör vara jämt fördelat under 
lärandeprocessen.    

Förloppsindikator  Förloppsindikator visar framfarten till det slutgiltiga målet.  

Berättelse  Genom att använda en bra berättelse i spel kan intresset för lärande 
öka. En berättelse ger också ett sammanhang för lärande och 
problemlösning samt hjälper till att illustrera tillämpningen av 
begrepp till verkliga livet.  

Feedback  För att stödja engagemanget hos studenterna ska feedback ges 
frekvent och omedelbart. Genom feedback ökar effektiviteten och 
engagemanget av lärandet. 
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Även Mekler, Brühlmann, Opwis, och Tuch (2013) och Schnabel, Tian, och Aydin, (2014) har 

studerat spelelement inom gamification och ser poäng, topplista, nivåer och emblem bland 

de vanligaste spelelementen.  

Genom gamification kombineras inre och yttre motivation för att öka motivationen och 

engagemanget hos användarna. Några exempel på inre motivation kan vara osjälviskhet, 

konkurrens, samarbete, känsla av tillhörighet, kärlek eller aggression. Yttre motivationen 

kan påverkas av klassifikationer, nivåer, poäng, emblem, utmärkelser och uppdrag 

(Muntean, 2011). Barata et al. (2013) skriver: att endast förlita sig på de yttre 

motivationsfaktorerna inte räcker, människors faktorer som självstyre, kompetens och 

samhörighet måste också beaktas. Utan att beakta de inre faktorerna kommer vi misslyckas 

med att engagera användarna, förlora det intresse som redan finns och den inre 

motivationen kommer att försvinna. Gamification innebär inte att skapa ett spel utan att göra 

utbildningen mer rolig och engagerande utan att påverka dess trovärdighet (Muntean, 

2011). Genom gamification kan studenterna få mer motivation till att studera och med snabb 

positiv feedback får studenterna ökad lust och stimulans att studera vidare (Muntean, 2011). 

Gamification skapar även en struktur genom tydliga instruktioner, feedback och en 

meningsfull lärandekontext, vilket ger studenterna en möjlighet att ta kontroll över sin 

inlärning (Shi, Cristea, Hadzidedic & Dervishalidovic, 2014).  

Feedback ger studenten en indikation till när en uppgift är rätt utförd och när det har gått 

mindre bra. Pendlingen mellan svåra och lätta uppgifter och att göra rätt eller fel får 

studenten att tänka till. Ingen vill misslyckas, men ett misslyckande gör att studenten tvingas 

till att göra om. När det går lättare och en uppgift klaras av blir det en tillfredställelse, men 

att bara genomföra uppgifter utan en utmaning kommer att tråka ut studenten (Juul, 2009). 

Denna pendel mellan för lätt och för svårt är en teori som kallas Flow och skapades 1990 av 

Csikszentmihalyi, detta förfinades senare 2004 av Falstein och handlar om att designa spel 

för att ge användaren en så bra upplevelse som möjligt (figur 1) (Juul, 2009).  

 

 

Figur 1: The Flow, av Falstein. 
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För att designa ett gamifierat system är det viktigt att känna till användaren och vad som 

motiverar dem. Det är ingen idé att använda spelelement som inte betyder något för dem. 

Användarna kan skilja sig åt, exempel den utåtriktade och tävlingsinriktade typen vill kunna 

jämföra sig mot de andra medan den inåtvända, tysta typen inte skulle uppskatta samma 

mekaniker (Webb, 2013).  

Designen av gamification kan vara svår och Deterding (2013) beskriver fyra delar av 

gamification som har fått kritik för att vara dåligt designade och det behövs bättre design av 

dessa punkter för att lyckas bättre med gamification. Kritiken som ges är att det inte är 

systematiskt, utan spelelement bara läggs in, tillskillnad emot speldesign där användarna 

närmar sig spel som ett system och där upplevelsen uppstår genom dynamisk interaktion 

mellan användaren och systemets olika komponenter. Systemen görs allt för 

belöningsorienterat och därmed ligger fokusen på belöningar istället för den inre 

motivationen som karakteriseras för spel, så som kompetens. System är inte 

användarcentrerade utan målen för systemägaren betonas och användarnas mål 

försummas. Designen är begränsad till en liten mängd feedback (poäng, emblem, topplistor) 

istället för de strukturella kvalitéerna som bidrar till en spelupplevelse.  

Andra problem som kan uppstå inom gamification är när belöningar används i 

utbildningskontexter (Jiang, 2011). När en belöning delas ut så skapas två effekter, (1) en 

student som får en belöning för en uppgift, kommer inte genomföra en uppgift som inte 

belönas, (2) belöningens effekt måste öka för varje ny belöning för att göra någon verkan 

(Jiang, 2011). Cameron (2001) uppmärksammar även att när en person som har en inre 

motivation att lösa en uppgift och får en konkret belöning för att lösa uppgiften, kommer 

belöningen upplevas som styrd och därmed kommer självstyrandet undergrävas.  

Även Nicholson (2012) skriver om baksidan av gamifiering, att organisationer som 

involverar sig i gamification inte är medvetna om de långsiktiga problemen det medför. 

Enligt en meta-analys, som tar upp motivation inom utbildningsmiljöer, fann de att nästan 

alla former av belöningar (utom enkla verbala kommentarer) minskade den inre 

motivationen (Nicholson, 2012). Ett företag som använder sig av gamification med 

belöningar för att höja den yttre motivationen och sedan slutar använda sig av gamification 

kommer leda till att företaget går sämre än vad det gjorde från första början innan 

gamification infördes. Som Nicholson (2012) citerar Zicherman och Cunninham: “Once you 

start giving someone a reward, you have to keep her in that reward loop forever”.  

2.4 Designnivåer 
Vid användandet av en produkt eller tjänst hävdar Norman (2004) att den känslomässiga 

designen av en produkt kan vara viktigare än den funktionella designen för att produkten 

ska bli lyckad. Han menar, då användaren får en bra känsla för en vackert designad produkt, 

får användaren ett öppet sinne för att vara kreativ och kan hitta lösningar till de problem 

som uppstår. Norman (2004) skriver att känslor och kognition arbetar tillsammans för hur 

användaren tar till sig produkten. Inom användarcentrerad design är den funktionella och 

känslomässiga designen viktig att kombinera för att lyckas med designen för användaren. 



9 
 

Enligt Norman (2004) finns det tre designnivåer: den första är den emotionella nivån som 

förkroppsligar känslorna om hur det ser ut, känns, luktar och smakar. Denna nivå framkallar 

omedelbara och undermedvetna känslor. Andra nivån är beteende, där användaren formar 

sin uppfattning genom användandet av produkten. Produktprestandan är av stor vikt, och 

därmed måste designers se till att produkten är lätt att använda och funktionaliteten tydligt 

framgår av produkten. Tredje nivån är den reflekterande nivån, där produkten har betydelse 

för användaren hur de kan upprätthålla en känsla av identitet genom användandet av 

produkten över tid.  

2.5 Designmönster  
Under 1970 talet utvecklade Christopher Alexander och hans kollegor konceptet 

mönsterspråk inom arkitekturen som ett praktiskt sätt att kommunicera arkitektur 

(Alexander, Ishikawa & Silverstein, 1977). Språket består av entiteter som kallas 

designmönster. Varje designmönster beskriver ett problem som uppstår om och om igen i 

vår omgivning, och sedan beskrivs kärnan av lösningen på problemet. Lösningen beskrivs på 

ett sådant sätt att den kan användas miljoner gånger om utan att resultatet blir likadant två 

gånger (Alexander et al., 1977). Designmönster kan vara svårt på så sätt att det finns en 

central kvalitet som är roten till det hela. Denna kvalitet är objektiv, men samtidigt exakt och 

Alexander (1979) kallar det för "the quality without a name", det går inte att sätta ett namn 

på denna sorts kvalitet. Den är exakt på så sätt att en specifik känsla skall uppnås, men 

objektiv genom att detta kan ske i olika situationer eller kontext. Det gäller att hitta en helhet 

vilket är grunden för denna kvalitet och skillnaden mellan bra och dåligt är en objektiv fråga 

(Alexander, 1979). Det är svårt att sätta ord på något som denna kvalitet eftersom det är mer 

exakt än beskrivande ord. Det blir aldrig det samma två gånger eftersom det tar form i olika, 

men specifik plats och kontext (Alexander, 1979). 

Alexander presenterar 253 designmönster som är 

hierarkiskt strukturerade med de största 

designmönstren först (figur 2). Det viktiga med 

ordning på designmönstren är att de är kopplade 

till varandra. De undre (mindre) designmönstren 

kompletterar de övre (större) designmönstren, 

som i sin tur kompletterar nästa steg av 

designmönster över dem (Alexander et al., 1977).  

Shalloway och Trott (2004) summerar upp 

Alexanders sätt att skapa ett mönster med fyra 

punkter:  

 Namn på mönstret 

 Syftet med mönstret och problemet som det kommer att lösa  

 Hur detta kan uppnås  

 Begränsningar och hinder som måste beaktas  

Figur 2: Hierarki av designmönster 

och hur de kompletterar varandra.  
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Från arkitekturen har designmönster anpassats till andra discipliner. Runt 1987 tillämpades 

designmönster på mjukvaruutveckling för objektorienterad utveckling (Borchers, 2001). 

Formatet av designmönster skiljer sig inte mycket från Alexanders ursprungskoncept. Målet 

med designmönstret har dock ändrats då inte slutanvändaren lever "i" mjukvaran, som 

människor lever i hus. Designmönster används som ett kommunikationsmedel mellan 

utvecklarna och är ett bra verktyg för att introducera mindre erfarna utvecklare på fältet. På 

samma sätt används det inom human computer interaction (HCI) och interaktionsdesign 

som ett kommunikationsmedel (Borchers, 2001). Designmönster är ett verktyg för att få 

(design)kunskap genom att strukturera upp problemet och dess lösningar (Lindberg et al., 

2014). Användare av designmönster kan inte bara se problemet och lösningen, utan även se 

under vilka tidigare omständigheter designmönstret fungerade i och därför få en förståelse 

för varför det fungerade (Rogers, Preece & Sharp, 2011). Det finns ingen formell metod för 

att identifiera designmönster, men de bör alltid grunda sig i praktiken och ett väldefinierat 

designmönster förklarar både hur och varför lösningen är användbar. Alexander hävdar att 

” ’good’ patterns simply prove their validity by working.”, bra designmönster bevisar sin 

funktionalitet genom att helt enkelt fungera (Lindberg et al., 2014).  

2.5.1 Motiverande designmönster  

Vi lever i en tid med datorer där användarna engageras genom mjukvaran. För att motivera 

användarna att komma tillbaka till mjukvaran eller webbsidan kan utvecklarna använda sig 

av motiverande designmönster (Lewis, 2013). Dessa mönster beskriver vanliga aspekter 

som mjukvaran använder för att uppfylla användarens önskningar. Genom att uppfylla dessa 

önskningar får användaren en inre motivation att använda mjukvaran (Lewis, 2013). Lewis 

(2013) definierar motiverande designmönster som: "Semiformal descriptions of commonly 

recurring parts of the design of an application that concern motivating user behavior". Det är 

alltså till viss del en formell beskrivning av vanligt förekommande delar av designen, som 

påverkar användarens motivation.  

Spelinriktat mönster är en typ av motiverande designmönster som har "egenskaper av spel". 

De används för att skapa interaktioner som är "spelinriktade" och använder spelelement från 

spel, vilket skapar gamification. Trots att ett spelinriktat mönster används finns inga 

garantier att användarna nyttjar spelelementen så som de är ämnade till. Detta är heller 

ingen garanti att användarna kommer engagera sig i spelkontexten. Spelinriktade mönster 

bör dock uppmuntra användaren att lära genom att utforska systemet för att vara lyckade 

(Lewis, 2013).  

Ett exempel på motiverande designmönster är Lewis (2013) mönster för spelelementet 

Poäng ("Pattern: Score"). Lewis koppling till motivation sker genom Reiss begär, vilket är 

sexton grundläggande begär skapade av Steven Reiss. Lewis (2013) beskriver design-

mönstret på följande sätt (tabell 2):  
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Tabell 2: Sammanfattning av designmönster: Score. 

Mönster Score 
Beskrivning Som belöning för en viss insats får användaren ett kvantiserat 

(begränsat) värde tilldelat sig, vilket representerar nivåer av framgång.  
Reiss begär Power.  
Andra namn/ 
beskrivningar 

Zichermann & Cunningham: Experience Points,  
Crumlish & Mal-one: Named/Numbered Levels,  
Crumlish & Malone: Points,  
Bjork & Holopainen: Score.  

Relaterat till Leaderboard.  
Exempel Foursquare, Pac-Man, Space Invaders.  
Användning Bjork & Holopainen: Poäng är en numerisk representation av en 

spelarens framgång i spelet.  
 
En mer generell definition av Poäng är feedback, vilket ges till 
användaren och visar på att systemet har använts på rätt sätt. Där emot 
kan endast poäng som feedback bli begränsande. Skillnader finns även 
mellan indirekta- och tydliga poäng. Genom att använda indirekta poäng 
kan användaren själv bestämma värde och mål i kontexten. Det blir mer 
självständigt och kan kännas mer givande, än om poängen är mer tydliga 
och styrande. 

Se upp för Poäng ska inte bli den enda eller främsta feedbacken, då Power inte alltid 
är vad användaren vill uppnå. När poäng appliceras utanför 
spelkontexten syns det tydligare att strävan efter poäng blir ganska 
innehållslös och meningslös i sig själv. Därför kan det vara svårt att på 
ett lyckat sätt använda mönstret utanför ett spelsammanhang. Poäng är 
inte, ens i spelsammanhang, den primära funktionen i mekanismer. 
Feedback är minst lika, om inte mer, användbart.  

 

2.6 Designimplikationer 
Med hjälp av litteraturstudien kategoriserades spelelementen utifrån SDT till de tre 

psykologiska behoven kompetens, självstyre och samhörighet.  

2.6.1 Design för att stödja kompetens  

Kompetens som motivation kan erhållas genom majoriteten av spelelementen som 

studerades. Poängen bygger på kursens delmål och ju fler delmoment studenten utför desto 

mer poäng och kunskap tar studenten in. Poängen blir en sorts belöning för väl utfört arbete 

och användandet av belöningar måste vara balanserat genom hela lärande-processen. I 

början av kursen ska det vara enkelt att få en belöning och längre in i kursen bör 

svårighetsgraden öka (Jiang, 2011). Detta för att studenterna ska känna att de utmanas och 

utvecklas genom processen. Utmaningar är även, som Deci och Ryan (2008) skriver, 

främjande för den inre motivationen och bidrar till en känsla av kompetens. Belöningar kan 

skapa ett intresse och därmed kan den inre motivationen öka. Att få en belöning för ett enkelt 
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utfört arbete betyder inte lika mycket som belöning för hårt arbete, därför är det viktigt att 

använda rätt sorts belöningar (Jiang, 2011). Poängen leder sedan vidare till nivåer där 

studenten klättrar uppåt och lär sig mer för varje nivå. Förloppsindikatorn visar vilka mål 

studenten har uppnått och hur mycket arbete som kvarstår innan studenten når slutmålet. 

Genom att klara av målen har studenten fått mer kunskap och erfarenhet. Feedbacken som 

studenten får under kursens gång ger denne möjlighet att på ett konstruktivt sätt få reda på 

vad som gjordes rätt och fel, vilket leder till att kunna göra bättre ifrån sig vid nästa gång 

eller nästa uppgift. Detta främjar den inre motivationen då det ger en känsla av kompetens 

(Deci och Ryan, 2008).  

2.6.2 Design för att stödja självstyre  

Självstyre kan stärkas genom att kursen delas in i uppgifter och poäng som är valfria, detta 

skapar egna val för studenten mellan vilka poäng denne vill samla in. Uppgifter som ger mer 

poäng leder till högre nivåer (Nah et al., 2014) vilket betyder att studenten själv även kan 

välja vilken nivå denne vill stanna vid, delvis beroende på vilket betyg som denne 

eftersträvar. Genom att ge ett sammanhang till lärandet och problemlösningen i form av en 

berättelse hjälper detta att illustrera tillämpningen av olika begrepp till verkliga livet (Nah 

et al. 2014). En berättelse kopplad till en kurs är även ett sätt att skapa självstyre genom en 

process med tydliga instruktioner, feedback, och en anpassningsbar och meningsfull 

lärandekontext (Shi et al., 2014). Vilket ger studenten möjlighet att ha kontroll över sin egen 

inlärning och kan ta in ny kunskap för att öka sin kompetens (Shi et al., 2014).  

2.6.3 Design för att stödja samhörighet  

Samhörigheten stärks genom olika sociala interaktioner, status och rykten som topplistor 

och emblem (Shi et al., 2014). Topplistor kan vara bidragande till att det skapas ett 

tävlingsmoment mellan studenter. Det är viktigt att tänka på hur topplistan hanteras. Barata 

et al. (2013) skriver att studenter upplevde topplistorna som ett obehag då de inte kunde 

vara privata och blev jämförda med studenter som var bättre än de själva. Utöver att emblem 

påverkar studenters samhörighet och ger en känsla av gemenskap, kan de användas som 

feedback till studenter så att de kan beakta och reflektera över vad de har lärt sig, detta leder 

till ökad kompetens (Denny, 2013). De sociala interaktionerna sker ofta på detta sätt genom 

ett LMS vilket skapar en gemensamt social grupp av studenter och lärare som kan hålla 

kontakten med varandra även utanför skolan. Innehåller kursen även grupparbeten skapar 

detta en samhörighet studenter emellan (Deci & Ryan, 2008).  
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3. Metod  
Här presenteras studiens datainsamlingsmetoder, urval, procedur, bearbetning av material 

och etiska förhållningssätt.  

3.1 Forskningsansats 
Denna studie tar fram designmönster som kan användas vid utformandet av ett LMS för att 

stödja motivation vid lärande. För att undersöka detta tog vi reda på hur studenter motiveras 

av de olika spelelementen i en gamifierade kurs. Vi valde att ha en kvalitativ ansats med 

gruppintervjuer för att samla in data. Kvalitativ forskning används ofta i småskaliga projekt 

och ger möjlighet till mer djupgående beskrivningar (Denscombe, 2013). I intervjuerna 

söktes efter beskrivningar som besvarar hur studenter upplever spelelementen och hur de 

påverkar deras motivation till studierna. Arbetet delades in i steg och mellan varje steg 

gjordes en analys som låg till grund för att kunna gå vidare (figur 3).  

Studien började med en litteraturstudie för att skapa en grund till arbetet. Utifrån 

litteraturen fann vi de vanligaste spelelementen (tabell 1) inom utbildningskontext och 

dessa blev grunden till studien. Från litteraturstudien kopplades spelelementen till de tre 

psykologiska behoven. Efter kopplingen mellan spelelementen och de psykologiska behoven 

fick vi förståelse för hur den inre motivationen kan påverkas av yttre faktorer och hur det 

kan göras. Utifrån detta togs intervjufrågor fram till gruppintervjuerna. Den data som 

samlades in under gruppintervju 1 och 2 analyserades utifrån hur spelelementen, som yttre 

faktorer, kan stödja studenters inre motivation. Baserat på resultatet av intervjuerna och 

analysen av litteraturen (2.6 Designimplikationer) ändrades designen på spelelementen för 

att inom blended learning stödja studenters motivation. Designförslagen som togs fram 

användes i en gruppintervju där respondenterna fick ge sina åsikter och tankar om hur 

designförslagen stödjer motivation till lärande. Data från intervjutillfälle 3 analyserades 

utifrån hur designförslagen stödjer de namnlösa kvalitéer som var och ett av dem innehåller. 

Figur 3: Flödesschema över vårt arbete.  
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Från analysen av resultatet togs tre designmönster fram som stödjer motivationen till 

lärande i ett LMS.  

Tillvägagångssättet i analysen var en tolkande process, där vi letade under ytan efter 

betydelser och innebörden av studenternas åsikter och känslor (Denscombe, 2013). Utifrån 

de åsikter och känslor som studenterna uttryckte tolkades sammanhanget, sambandet och 

hur de hänger ihop och är beroende av varandra. Vi använde oss av gruppintervjuer 

bestående av studenter på Högskolan i Halmstad som läser ett kandidatprogram inom 

informatik och har genomfört den gamifierad kursen Interaktiva prototyper. Detta för att 

undersöka deras uppfattningar, attityder, känslor och idéer kring spelelement och 

motivation inom ett LMS (Denscombe, 2013). Särskild vikt var på interaktionen mellan 

deltagarna och på så sätt utnyttjades gruppdynamiken som uppstod, då de tillsammans 

skapade diskussioner och drev intervjun framåt (Denscombe, 2013; Wibeck, 2010). Detta 

hjälpte oss att förstå deltagarnas resonemang bakom synpunkter och åsikter som de 

uttryckte och gav oss även en inblick i varför de har dessa synpunkter (Denscombe, 2013), 

hur de motiverades.  

3.2 Litteraturstudie 
För att sätta oss in i ämnet och definiera de centrala begreppen gjordes en litteraturstudie. 

Genom litteraturstudien kunde även kunskapsluckor identifieras som finns inom ämnet, 

som studien är baserad på. Vi sökte i databaser som: Google Schoolar, ACM, HCIbib, och på 

google nyheter, efter vissa nyckelord: Gamification, education, learning, e-learning, gamified 

course, SDT, motivation, intrinsic, extrinsic, designmönster, motivational design. Med hjälp 

av de artiklar vi läste kunde vi även komma vidare med författarnas referenser för att samla 

in mer information.  

Utifrån litteraturstudien kopplades de åtta vanligaste spelelementen (tabell 1) till de tre 

psykologiska behoven inom SDT; kompetens, självstyre och samhörighet. Utifrån 

litteraturstudiens resultat arbetades intervjufrågor fram till intervjutillfälle 1 och 2 (bilaga 

1 - Gruppintervju, tillfälle 1 och 2).   

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Urval  

Kursen som studerades var Interaktiva prototyper, en högskolekurs på 7,5hp. som är en 

blended learning-kurs. Kursen Interaktiva prototyper är baserad på föreläsningar och 

seminarier på Högskolan i Halmstad kombinerat med användning av LMS:et Bb Learn. Det 

är genom Bb Learn och en spelmanual (kursguiden) som studenterna får kontakt och 

interagerar med spelelementen som används. Spelmanualen är en PDF-fil uppladdad på Bb 

Learn och en kopia utskriven i pappersformat. Här finns förklaringar av alla uppgifter som 

ska genomföras under kursen, inlämningar, bossar (obligatoriska uppgifter), individuella- 

och grupparbeten, poängsystem, nivåer och feedback. På Bb Learn kunde studenterna 

framför allt få feedback på sina inlämningar och se sin utveckling genom en kombinerad 

uppgifts-, poäng- och nivå-lista (bilaga 2 - Poänglista). Alla uppgifter som studenterna 

genomför baseras på kursplanen och genererar i poäng som studenten samlar på sig under 
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kursens gång. Uppgifterna är uppdelade i teoretiska och praktiska uppgifter. Med de 

teoretiska uppgifterna får studenten så kallade ref-XP och de praktiska uppgifterna ger gen-

XP. För att klättra upp i nivå behöver studenten ett visst antal poäng i båda typerna av XP 

(poäng). Nivåerna är grundade i betygsstegen, men har benämningar i spelterminologier 

(noob, novice, expert).  

Genom litteraturstudien fick vi fram de vanligaste spelelementen som används i gamifierade 

kurser (Nah et al., 2014). Dessa jämförde vi med de spelelement som används i kursen 

Interaktiva prototyper. I kursen används fyra av de vanligaste spelelementen: poäng, nivå, 

poänglista och feedback.  

Urvalet av respondenter till vår studie är baserat på studenter som läser ett 

kandidatprogram inom informatik. Studenter valdes med olika ålder (20-31), kön, fas i 

studierna och spelerfarenheter. Dock har vi blivit ombedda att inte presentera varje enskild 

respondents ålder (tabell 5 & 6) för att bevara deras anonymitet. Kriterier för att vara med i 

urvalsgruppen:  

 Genomfört kursen Interaktiva prototyper.  

 Varit aktiva i LMS:et Bb Learn.  

 Interagerat med spelelementen i LMS:et.  

Samtidigt som respondenterna uppfyller gemensamma kriterier är det viktigt att de alla är 

olika på sitt sätt eftersom skillnader mellan deltagarna uppmuntrar dem att skapa och 

utveckla argument och motargument och på så sätt utveckla sina idéer (Wibeck, 2010). Först 

kontaktades den kursansvarige för att få tillgång till studenternas mejladresser. Sedan 

besöktes studenterna under en föreläsning, där studien förklarades och studenterna 

frågades om de ville medverka i gruppintervjuer och träffas cirka två till tre gånger under 

vårterminen. Mejl skickades ut till alla potentiella studenter som genomfört kursen 

Interaktiva prototyper. Av de som svarade skapade vi två grupper av studenter utefter 

spridning av kvinnor-män, äldre-yngre och i olika fas av sina studier för att få heterogena 

grupper, men med ett gemensamt fokus (Wibeck, 2010) på kursen Interaktiva prototyper. 

Kursen Interaktiva prototyper är en valbar kurs vilket möjliggjorde att vi kunde få studenter 

med olika programinriktningar och olika studietider. En mindre grupp på mellan fyra och 

sex personer är en lagom storlek vid en gruppintervju för att låta alla få ta sin plats i 

diskussionerna (Wibeck, 2010), det blir även enklare att dokumentera diskussionen och 

schemalägga sammankomsterna (Denscombe, 2013). Därför delade vi upp de nio 

studenterna i två grupper till intervju tillfälle 1 och 2. Vidare till intervjutillfälle 3 skapades 

en tredje grupp, denna bestod av sex personer blandat från de två tidigare grupperna.  

3.3.2 Datainsamling  

Vi genomförde gruppintervjuer eftersom dessa ger insikt i saker som människors känslor, 

uppfattningar och åsikter (Denscombe, 2013). Det ger även ett djup och en kontext som vi 

behöver för att få en förståelse av vad som låg bakom studenternas tankar och idéer (Wibeck, 

2010). Intervjuerna var semistrukturerade så att respondenterna kunde med egna ord 
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förklara och vidareutveckla mer utförligt sina tankar (Denscombe, 2013). Som moderatorer 

hade vi rollen att styra diskussionen så att de höll rätt fokus samt att skapa en trivsam miljö 

och uppmuntra deltagarna till att vara aktiva (Denscombe, 2013). Fokus under 

diskussionerna låg på spelelement och motivation inom ett LMS och som moderatorer styrde 

vi samtalet genom dessa ämnen. Under intervjuerna användes ljudinspelningar och minnes-

anteckningar. Efter gruppintervjuerna transkriberades ljudinspelningarna för att användas 

till analysen av respondenternas svar. Vi ser större potential i semistrukturerade frågor 

eftersom det ger oss den frihet vi behöver för att kunna bygga upp våra frågeställningar 

under intervjuns gång, vilket i sin tur leder till mer information.  

3.3.3 Pilotstudie  

För att säkerställa att intervjuerna gav relevant data och att utrustning som användes under 

intervjuerna fungerade genomfördes en pilotstudie (Rogers et al., 2011). Pilotstudien 

genomfördes på två studenter som har genomfört kursen Interaktiva prototyper där 

intervjufrågorna och inspelningsutrustning testades. Genom detta kom vi fram till att vissa 

frågor behövde omformuleras för att riktas mer åt design än pedagogik. För att få ett bredare 

och djupare svar samt att få respondenterna att prata mer under intervjuerna följde vi upp 

med frågan varför/kan du utveckla oftare. Många av frågorna gick in i varandra, men det såg 

vi inte som ett problem utan lät dem stå kvar som ett stöd om frågan istället inte blir 

automatiskt besvarad. Utifrån resultatet i pilotstudien genomfördes en revidering av 

intervjufrågorna.  

3.3.4 Gruppintervju – tillfälle 1 och 2 

Vid tillfälle 1 och 2 ställdes frågor (bilaga 1 - Gruppintervju, tillfälle 1 och 2) om de 

spelelement som ingick i kursen Interaktiva prototyper och hur respondenterna upplevde 

dessa kopplat till motivation. De spelelement som diskuterades var:  

 Poäng kopplat till självstyre och kompetens.  

 Nivå kopplat till självstyre och kompetens.  

 Poänglista kopplat till kompetens och samhörighet.  

 Feedback kopplat till kompetens. 

Frågor ställdes även kopplat till de spelelement som inte ingick i kursen Interaktiva 

prototyper till respondenterna. Eftersom respondenterna redan var insatta i gamification 

sågs dessa som potentiella källor för att få deras åsikter om de övriga fem spelelementen. De 

spelelement som diskuterades var:  

 Berättelse kopplat till kompetens och självstyre.  

 Emblem kopplat till kompetens och samhörighet.  

 Topplista kopplat till kompetens och samhörighet.  

 Belöningar/Pris kopplat till självstyre 

 Förloppsindikator kopplat till kompetens.  

Poäng- och topplista som diskuterades är snarlika varandra. Skillnaden är att poänglistan, 

som var en del av kursen Interaktiva prototyper (bilaga 2- Poänglista), visade en lista på alla 
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studenter, uppgifter, poäng och nivån. Poänglistan sorterades efter namn. Med en topplista 

visas namn och placeringen sorterad utefter totalpoängen istället. 

3.3.5 Skisser 

Utifrån resultatet av intervjuerna och litteraturstudien skapades grafiska skisser (4.2 Skisser 

av designförslag) som ska stödja motivationen utifrån SDT och som visades för 

respondenterna. Tre skisser togs fram som respondenterna kunde diskutera och ge feedback 

på. Skisserna baserades på namnlösa kvalitéer kopplade till de tre psykologiska behoven. 

Dessa namnlösa kvalitéer utgick ifrån; kompetenshöjande och konkurrenskraftig miljö 

(kompetens), skapa en gemenskap och samhörighet inom kursen (samhörighet), och eget 

ansvar och fria val (självstyre). Skisserna kan innehålla flera spelelement då de är kopplade 

till varandra för att skapa en bättre kontext, om ett spelelement presenterats enskilt kan det 

tappa sitt syfte för studenten.  

3.3.6 Gruppintervju - tillfälle 3 

Till intervjutillfälle 3 skapades en tredje grupp, denna bestod av sex personer blandat från 

de två tidigare grupperna (tabell 6). Tillfälle 3 var en utvärdering där de framtagna skisserna 

diskuterades (4.2 Skisser av designförslag). Respondenterna fick ge sina tankar och åsikter 

kring skisserna. För att få in rätt data från respondenterna var ett intervjuprotokoll förberett 

(bilaga 3 - Gruppintervju, tillfälle 3). Gruppintervjun började med en genomgång av 

skisserna där respondenterna fick svara på frågor kopplade till de olika skisserna. Efter att 

alla frågor var besvarade fick respondenterna kolla igenom skisserna igen och komma med 

egna förslag på förbättringar. Respondenterna kunde använda skisserna att rita och 

anteckna på. Utifrån resultatet av intervjuerna och feedbacken på skisserna gjordes en 

koppling mellan spelelementen och motivationen. Resultatet från tillfälle 3 användes i 

analysen och diskussionen för att arbeta fram ett slutresultat.  

3.3.7 Designmönster 

För att presentera designförslagen används designmönster. Designmönster ger möjlighet att 

med en lösning, ett grundkoncept, kommunicera ut oändligt med potentiella lösningar med 

olika resultat varje gång (Alexander et al., 1977). Designmönstren utgår ifrån Alexanders 

(Alexander et al., 1977; Shalloway & Trott, 2004) fyra punkter: namn på mönstret, syftet med 

mönstret och problemet som det kommer att lösa, hur detta kan uppnås och begränsningar 

och hinder som måste beaktas. Dessa används tillsammans med ytterligare komponenter 

från Lewis (2013) motiverande designmönster. Lewis (2013) använder ramverket Reiss 

(skapat av Steven Reiss), detta har bytts ut till ramverket SDT. Vilket valdes som en 

avgränsning för studien, samt för att tillföra ny kunskap till området SDT då det redan finns 

designmönster kopplat till Reiss. Med SDT som ramverk för motivation, kopplas ett av varje 

psykologiskt behov till ett designmönster för att genom yttre faktorer påverka den inre 

motivationen. De designmönster som tas fram skiljer sig från redan befintliga designmönster 

då de är kopplade till SDT och att de ska användas i kontexten blended learning med LMS.  

De designmönster vi skapade följer mallen i tabell 3:  
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Tabell 3: Mall för designmönster. 

Mönster Namn på mönstret 
Beskrivning En kort beskrivning av mönstret och problemet. 
SDT Vilket psykologiskt behov mönstret stödjer. 
Relaterat till Spelelement som har någon relation med detta mönster.  
Exempel En skiss på hur en lösning skulle kunna se ut.     
Användning En diskussion om hur mönstret används och vilket 

psykologiskt behov den stödjer och hur. 
Se upp för Risker med mönstret.  

  

3.4 Dataanalys 
Data från intervjuerna analyserades i en tolkningsprocess uppdelad i fyra olika uppgifter: 

koda data, kategorisera data, identifiera teman och samband bland koder och kategorier 

(Denscombe, 2013; Wibeck, 2010), utveckla begrepp, och komma fram till vissa generella 

uttalanden (Denscombe, 2013).  

All data säkerhetskopierades för att sedan kunna arbeta fritt med den och för att 

råmaterialet skulle finnas kvar. Materialet lästes igenom och diskuterades upprepade gånger 

för att få en djupare förståelse för det hela. Nästa steg var att se om det fanns samband mellan 

vissa svar och åsikter som hade kommit fram (Wibeck, 2010). Det som urskildes var 

kategorier (de olika spelelementen), frågeställningar (hur spelelementen motiverade 

respondenterna) och teman (de psykologiska behoven). Genom att skriva ut 

transkriberingen gavs en bättre överblick över all data och kunde lättare bearbetas. I data-

granskningen togs spelelementen fram och kopplades till de tre psykologiska behoven. Data 

sorterades i en tabell (tabell 4) indelad efter spelelementen och de psykologiska behoven.  

Tabell 4: Mall till analys av data från tillfälle 1 och 2. 

 SDT   
Spelelement Kompetens Samhörighet Självstyre 
Poäng    
Nivå    
…     

I dessa kunde även positiva och negativa åsikter utläsas från respondenterna och därigenom 

fann vi vad som var motiverande och omotiverande med spelelementen vilket gav oss en 

grund till hur vi skulle ta fram skisser av designförslag.  

Efter all data var kategoriserad och mönster var skapade, jämfördes resultatet med 

litteraturundersökningen, för att se om empirin stämmer överens eller talar emot tidigare 

teorier. Med hjälp av litteraturstudien kunde frågor som uppstått besvaras; vilka 

spelelement som är kopplat till de olika psykologiska behoven inom SDT. Från analysen togs 

skisser fram som ska stödja motivationen för lärande i LMS:et. När skisserna var framtagna 
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presenterades de för respondenterna som gav feedback på hur de upplevde spelelementen 

kopplat till motivation.   

Feedbacken från diskussionerna vid tillfälle 3 analyserades och sorterade efter de tre 

namnlösa kvalitéerna (kompetenshöjande och konkurrenskraftig miljö, eget ansvar och fria 

val, gemenskap och samhörighet) som skisserna har skapats för att bidra till. Utifrån 

respondenternas åsikter och förslag på skisserna tillsammans med litteraturstudien 

skapades tre designmönster.  

3.5 Etiskt förhållningssätt  
Vi som studenter som genomför studien har etiska och moraliska förpliktelser vid en 

undersökning och följer de principer som finns idag. Myers (2009) tar bland annat upp “the 

golden rule”, denna regel beskrivs som den mest fundamentala och etiska principen av dem 

alla; att du skall behandla andra som du vill att de skall behandla dig.  

Under datainsamlingsprocessen och analysen arbetade vi ut efter Vetenskapsrådets fyra 

Individskyddskrav; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet [2]. Vi tillämpar även Denscombes (2013) olika etiska principer vid 

insamling av data, i analysprocessen samt vid publiceringen av våra fynd:  

1. Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet.  

2. Undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forsknings-projektet.  

3. Arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet.  

Intervjupersonerna blev noggrant informerade för att få full förståelse vad syftet med 

intervjun och studien är och gav sitt samtycke till detta. Vi underströk att deltagandet är av 

fri vilja och att de när som helst får avbryta sin medverkan (Demscombe, 2013). De 

intervjuade erbjuds konfidentialitet och får därför vara anonyma. Inga uppgifter lämnas ut 

till en tredje part och om deras personuppgifter används hanterades dessa så att ingen 

utomstående kan identifiera personerna [10]. Respondenterna fick läsa igenom arbetet för 

att se att de utdrag och citat vi har använt från intervjuerna stämmer överens med deras 

åsikter samt att de inte känner sig uthängda och igenkända genom utdrag eller citat.  

3.6 Metodkritik   
I studien var det viktigt att vara objektiv och hålla sig till empirin samt inte låta egna tankar 

och åsikter påverka resultatet. Studien följde en bra struktur där resultatet från en avslutad 

process användes som ingångsvärde till nästa process. 

Den empiriska studie som sedan följde genomfördes med gruppintervjuer. Det var vissa 

svårigheter med att finna respondenter till studien, inte minst studenter från de lägre 

årskurserna. Tillslut blev det en spridning, men i bästa fall hade vi önskat ha med fler 

studenter som var inne på sitt första år av högskolestudier samt en bättre fördelning mellan 

kvinnor och män. Beroende på om respondenterna befann sig i början eller i slutet av sina 

studier kunde vi se en skillnad i entusiasm. Detta skulle kunna påverka resultatet olika om 

vi haft möjligheten till fler förstaårsstudenter, som var de som hade en större entusiasm till 
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kursens innehåll. Spridningen mellan kvinnor och män påverkade förmodligen vårt resultat 

med deras olika tankesätt. Hur mycket de spelade på sin fritid och hur tävlingsinriktade 

studenterna var det som påverkade deras syn på gamifiering av en kurs. Respondenterna 

var alla bekanta med spel i olika grad, allt från den mer privata till den mer tävlingsinriktade, 

men ingen var helt ointresserad av spel vilket påverkade vårt resultat.  

Gruppdiskussioner gav både för- och nackdelar. Genom att hålla diskussionen i mindre 

grupper försvann inte respondenterna i mängden och alla fick en chans till att prata. 

Däremot fanns risken att vissa inte vågade uttrycka sina åsikter fullt ut i grupp (Wibeck, 

2012) eller att det blev ett grupptryck där flera respondenter bara instämmer med vad en 

annan har uttryckt. Respondenterna som höll med föregående talare utvecklade ofta varför 

och hur de instämde, vilket gav nya idéer och förde diskussionen framåt. Detta bidrog till att 

inte en person talade för hela gruppen. Vi som moderatorer och respondenterna var även 

alla studenter på samma akademi på högskolan. Detta kunde leda till att antingen var vi 

bekanta med varandra och kunde känna trygghet i situationen, men det kunde lika väl vara 

ett hinder och respondenterna känner att de behöver uppehålla en fasad inför andra 

studenter. Under diskussionerna kunde vi se att vissa var mer delaktiga än andra, men alla 

respondenter fick goda chanser att delta och yttra sig. Då respondenterna hade genomfört 

kursen Interaktiva prototyper tillsammans kunde de påminna och förklara för varandra om 

hur de genomfört kursen och vad de gjorde under kursens gång. Detta minskade tendensen 

till att respondenterna säger vad de tror att de gör och inte alltid vad de faktiskt skulle ha 

gjort i en situation, vilket ofta händer under en intervju (Denscombe, 2013). Respondenterna 

pratade ofta i utifrån sig själva i första person vilket vägde tyngre än om de endast hade 

pratat hypotetiskt, i allmänhet och tredje person (Wibeck, 2010). Detta gav en tydlig bild 

över hur de själva har agerat under kursen.  

Med den semistrukturerad intervju skedde det att diskussionen då och då svävade ut för 

långt ifrån ämnet. Då respondenterna var vana spelare hade de mycket att säga som inte 

alltid relaterade till undervisning och lärande kopplat till gamification, samt att det kom in 

på kursen Interaktiva prototyper i sig istället för spelelementen. Som moderatorer fick vi då 

styra diskussionen rätt igen.   

Då det är många som pratar samtidigt på inspelningen var det svårt att transkribera och 

skriva av ordagrant vad respondenterna sa. För att inte misstolka det respondenterna 

uttryckte återvände vi flera gånger till inspelningarna och transkriberingen. Detta 

underlättade även för oss att inte överanalysera materialet eller övervärdera vår 

tolkningsförmåga (Wibeck, 2010).   

Utifrån respondenternas utvärdering av skisserna kunde analysen och diskussionen leda 

fram till tre designmönster. Dock har de designmönster som har tagits fram inte blivit 

validerade. Valideringen ses som en avgränsning för studien då de skulle behöva valideras 

under en längre tid av användande. Framtida forskning kan validera designmönstren i en 

kurs som genomförs, som Alexander hävdar ” ’good’ patterns simply prove their validity by 

working" (Lindberg et al., 2014). 
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4. Resultat  
Här presenteras de tankar och idéer som framkom under diskussioner med respondenterna och 

de skisser som visades för att utvärdera våra designförslag.  

4.1 Intervjutillfälle 1 och 2  
Under gruppintervjuerna diskuterades designen och användningen av de olika 

spelelementen. Respondenterna delades in i två grupper (tabell 5). Här presenterar vi vad 

respondenterna diskuterade angående kursen i allmänhet och utifrån varje specifikt 

spelelement.  

Tabell 5: Lista över respondenterna som deltog vid tillfälle 1 och 2.  

Respondent Program Termin Kön Grupp 

1 Multimediadesign 6 Man 1 
2 Valfritt informatikprogram 6 Man 1 
3 Digital design och innovation  2 Kvinna 1 
4 Valfritt informatikprogram 6 Kvinna 1 
5 Valfritt informatikprogram 6 Man 1 
6 Digital design och innovation 2 Man 2 
7 Valfritt informatikprogram 6 Man 2 
8 Valfritt informatikprogram 6 Man 2 
9 Digital design och innovation 4 Man 2 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att detta var ett nytt och varierande upplägg på en 

högskolekurs. De hade gemensamma och delade åsikter, beroende på tidigare erfarenheter 

samt vilken fas i utbildningen de befann sig i. Respondenterna upplevde både positiva och 

negativa aspekter med gamification. Deras åsikter var att det var kul och motiverande med 

ett annorlunda upplägg, då det skapades en tävlingsinriktning mellan studenterna och det 

var inte lika formellt som en vanlig kurs. Spelmanualen (kursguiden) gjorde att arbetet var 

mer organiserat och studenterna hade en bättre framförhållning.  

"R6: Det var bra organiserat, jag kunde läsa på hemma (i kursguiden)."  

Däremot behövde studenterna själva vara framåt för att inte göra endast det som måste 

göras och på så sätt fanns risken att gå miste om att lära sig nya saker och ta in ny kunskap.  

"R9: Jag som gör bara det som behövs kanske missar vissa grejer för att jag 

inte gör allt och därmed missar jag vissa saker som jag hade tyckt varit 

intressant." 

Kursen tappade även effekt efter ett tag, enligt fem respondenter, och det blev som en vanlig 

kurs. Poängen och uppgifterna var för styrda och respondenterna hade inte så stora 

valmöjligheter. Ytterligare en negativ åsikt var att spelelementen uppdaterades dåligt och 

ansågs ostrukturerade.  



22 
 

Poäng:  

Poängskalan var bra och tydlig. Flertalet respondenter kopplade poängskalan till spel som 

de var vana att spela och därigenom tog de till sig poängskalan som är i hundratal och fann 

att de blev motiverade av att få stora summor poäng. 

"R2: Det var som MMO-values. Det kändes som dödar man ett djur i MMO får 

man typ 100 /.../ Det är väldigt sällan ”du får två xp!”, det är så jävligt tråkigt 

att se en tvåa, istället för hundra." 

Däremot hade uppgifterna olika poängvärden som ett fåtal respondenter inte alltid höll med 

om, då uppgifter som respondenterna upplevde svårare hade en lägre poäng än de som 

upplevdes som lättare uppgifter. Uppgifter gav mer eller mindre poäng, beroende på 

studentens genomförande. Detta motiverade vissa till att göra hela uppgiften istället för bara 

delar av den, då detta genererade mer poäng och kunde ge "full pott". Extrapoäng var också 

möjliga att samla in genom att snabbare lämna in uppgifter, detta motiverade studenter till 

att göra klart arbeten snabbare istället för att vänta till sista inlämningsdatum.  

"R5: det var ju jäkligt motiverande att få in i tid."  

"R1: Man presterade ju för att få lite bonuspoäng ibland. Så att nej... men det 

kan jag ju göra nu”  

Samtliga respondenter uttryckte att idén med valbara poäng försvann då mycket redan från 

start var ett krav. De blev även till viss del förvirrade av att poängen var uppdelade i två 

kategorier, ref- och gen-XP. Poängen var till för att skilja teoretiska och praktiska delar i 

kursen, men detta var inget som respondenterna var vana att se i spel. 

Nivå:  

Merparten av respondenterna uttryckte att det var roligt och motiverande att gå upp i nivåer 

och uppskattade möjligheten att kunna jämföra sig med andra studenter. De ansåg att 

koppling mellan nivåerna och deras kunskap var bra. Att nivåerna var namnsatta (noob, 

novice, expert) var något respondenterna ansåg roligare och bättre än om de bara varit 

numrerade nivåer.  

"R1: Det som var roligt var att man gick upp i level och var noob och allt det"  

"R8 Det var en jämn nivå, uppgifterna förberedde mig inför nästa uppgift." 

Ett fåtal respondenter sa att det fanns ett minskat intresse för de två första nivåerna som 

betydde att studenterna var underkända. De behövde även komma upp i samma nivå på två 

olika XP (Experience points) vilket de uttryckte var lite förvirrande och orealistiskt i 

jämförelse med "riktiga spel".  
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Emblem:  

Emblem var ett av spelelementen som inte i dagsläget används i kursen Interaktiva 

prototyper, men majoriteten av respondenterna ställer sig positiva till användningen av 

emblem.  

"R2: Det är väldigt kul med just emblem och sånt. Särskilt i spel liksom är det 

achievements och sånt tycker jag är skitkul" 

"R9: Känslan när man får en badge är lite *phu* jag klarade de, det är liksom 

en positiv känsla rakt igenom."  

Om emblem skulle användas ansåg respondenterna att emblemen inte fick vara för många 

och att de skulle skilja sig i design för att inte bli för monotont. Till varje emblem ska det 

finnas en förklarande text om hur studenten kan erhålla dem. Emblemen var ytterligare ett 

sätt att kunna jämföra sig med andra genom att dela emblemen med varandra. Dock fyllde 

emblemen endast en sådan funktion om allt presenterades på samma webbplats, alltså att 

dela sina emblem på Facebook satte det hela ur sin kontext.  

"R2: Kan man jämföra med varandra så tycker jag det är kul. /.../ På den sidan 

där emblemen finns." 

Poänglista:  

Poänglistan var det sätt respondenterna kunde se sin framfart och vilken fas de låg i. Detta 

gjorde att flertalet av dem loggade in på Bb Learn oftare för att se uppdateringar och resultat 

av avklarade moment. Majoriteten av respondenterna jämförde sig med andra på 

poänglistan, vilket de såg som motiverande och positivt. Avatar-namnen var därför en viktig 

del för samtliga respondenterna så de kunde vara anonyma.  

"R1: Blev lite så, en tävlings grej av det. Man vill inte ligga sist och (frågar 

andra studenter) vilken level är du?" 

"R6: Jag gillade den här lilla tävlingskänslan, jag brukar inte vara så bra, 

brukar rikta in mig på G. Men här fick jag se hur mycket högre jag var jämfört 

mot alla andra /.../ det var en boost för en själv. Det var så lätt att få poäng, 

om jag hade fått låga poäng hade jag blivit omotiverad." 

Däremot kunde inte poänglistan sorteras efter önskemål eller tycke. Merparten av 

respondenterna ville att poänglistan skulle sorteras efter den studenten som har flest poäng 

ligger överst och på så sätt skapas ett tävlingsmoment av det hela. För andra var det inte lika 

viktigt att tävla med kurskamraterna.  

"R9: Den påverkade mig inte alls, jag satte upp mitt mål och körde mitt race. 

Jag kollade på min egen del; jag har såhär mycket, jag har såhär mycket kvar. 

Ok, check."   
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Poänglistan bestod av alla moment som ingick i kursen, med alla studenter (bilaga 2 - 

Poänglista). Detta gjorde poänglistan massiv och designen gjorde det svårt att utläsa poäng 

och moment för respondenterna. På dator så väl som på mobila enheter ansåg alla 

respondenter att poänglistan, som var i PDF-format, var för stor och det blev mycket 

scrollande fram och tillbaka. Ett enkelt lösningsförslag som en respondent kom med var att 

byta benämningar på Y- och X-axel med uppgifter och avatar-namn. En annan respondent 

föreslog att dela upp listan i en topplista och en uppgiftslista och på så sätt ha en nerskalad 

offentlig topplista (inom BB Learn) och en personlig lista för studenten med alla uppgifter 

och poäng för respektive uppgift, vilket ett flertal respondenter instämde med.  

Poänglistan var även menad att uppdateras ofta och regelbundet, men detta skedde inte 

vilket ledde till irritation och till viss del oro för majoriteten respondenterna. De berättade 

att de funderade på om lärarna hade missat att fylla i poäng och en respondent angav att 

denne hade tankar på att höra av sig till kursansvarig för att få en försäkran på att momentet 

som genomförts kommer att resultera i poäng.  

"R1: Ja, och då kommer jag ihåg att jag kände "fan, har dom glömt mig? måste 

jag kontakta någon?" Då blev man lite osäker."  

Förloppsindikator:  

Poänglistan blev för respondenterna som en typ av förloppsindikator, men en respondent 

uttryckte en önskan om en separat förloppsindikator, vilket övriga respondenter instämde 

med.  

"R5: Där hade det varit bra med en sådan progressbar, du har kommit förbi 

denna nivå, sen börjar det om på nytt. Sen är du på väg till nästa nivå. Att man 

ser tydligt." 

Förloppsindikatorn skulle basera sig mer på poängen som samlades in än olika moment som 

skulle genomföras. På så sätt blev det tydligare hur mycket som är kvar att göra innan det 

går över till nästa nivå.  

"R1: /.../ jag [skulle] vilja ha vad som krävs då för att komma upp, då kanske man 

har det separata XP av skala (20/30) till nästa nivå." 

Pris och belöning:  

Idéer kom fram från olika respondenter angående att få extra poäng för att ligga i topp på 

listan, men framför allt var respondenternas syn på pris och belöningar något extra utöver 

de redan satta poängen till de olika momenten. Belöningen måste även vara meningsfull i 

systemet vilket en del respondenter inte kunde se. De såg inte mycket av ”värde” att använda 

i Bb Learn.  

”R1: Ja, det är ju inget du kan ta med dig sen till andra kurser,” 
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Andra uttryckte att de ville ha mer uppmärksamhet genom ett pris om de klarat av en nivå. 

Detta genom att en avatar-bild eller avatar-namnet blir upplagt på högskolans-webbplats 

eller visas på en skärm eller upptryckt bland studenternas arbetslokaler. Respondenterna 

diskuterade även kring mer externa belöningar.  

”R1: Denna vecka har dadada... Legat i topp. Ge en topp-klubba.” 

De kom dock fram till att detta kunde vara ett problem då alla skulle få vara anonyma med 

sina avatar-namn och en eventuell belöning skulle i så fall endast vara aktuell i slutet av 

kursen.  

Berättelse: 

Genom den terminologi som användes under kursen Interaktiva prototypers gång så fick 

flertalet respondenter en känsla av att det till viss del var en liten berättelse. Bilderna som 

fanns med i spelmanualen (kursbeskrivningen) hjälpte också till, men de saknade en 

koppling mellan dessa och poänglistan.  

”R2: Spelmanualen har en viss stil pixlar art, detta ser du inte någon annan 

stans /.../  Mer sammanhängande design, då ser du att det tillhör spelet.”  

Med en berättelse kopplad till kursen ansåg respondenterna att det hade gett ett högre syfte 

och bättre förståelse till det hela. Bossarna kunde till exempel utvecklas till en liten 

berättelse om hur de skulle besegras.  

”R2: Det hade ju någonstans kunnat vara rätt kul om man hade en story. /.../ 

när du väl kommer till bossen ser den ut så här, utmanarna är på en duell och 

genom att klara den här workshopen så har du klarat duellen, så att det blir 

någon story av det. Det hade varit kul.” 

Feedback:  

Feedback var ett återkommande tema genom samtliga spelelement och en viktig del för 

studenterna. Poäng, kommentarer, nivåerna var några av de sätt som samtliga respondenter 

uttryckte att de fick feedback på. För respondenterna var poängen en kompletterande 

feedback till de skriftliga kommentarer som de fick från lärare via Bb Learn. Kopplingen 

mellan denna feedback och poängen var däremot dålig och kunde ha varit bättre och mer 

sammansatt, då de nu visades på två olika delar av Bb Learn. Några respondenter ansåg att 

de skriftliga och utförliga kommentarer inte alltid var nödvändiga då de hade fått full poäng 

på en uppgift.  

"R2: Jag kan känna så här att poängen kan vara ett bra komplement till 

kommentarerna man får. Om du tittar på poängen och få maxpoängen så tar 

du ändå feedbacken där "Bra jobbat!" liksom, men tappar du då poäng vill jag 

ändå kunna kolla varför fattas det poäng? Vad var det jag inte uppnådde 

liksom? Och då ska det ju stå i kommentarer då." 
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"R9: Ja, jag tycker verbal feedback är bra. Poäng är som en bock, men hur gick 

det?"  

Flertalet respondenter ansåg även att personlig feedback gav mer än bara poäng. Ett "bra 

jobbat och en smiley, :-)" kändes bättre, som en respondent uttryckte det. Emblem kunde 

även vara ett sätt att få feedback på att en uppgift var löst. Viktigast av allt för 

respondenterna var att feedbacken skulle komma snabbt och de blev oroliga och irriterade 

när det tog längre tid än väntat att få svar ifrån lärarna.  

"R2: Det är klart man blir förbannad när man får långsam feedback."  

Samtidigt hade merparten av respondenter förståelse att inget kunde uppdateras på 

sekunden som i ett spel då det är kursansvariga som ska ge feedbacken och uppdatera 

poängen manuellt.  

4.2 Skisser av designförslag 
Utifrån analysen av empirin skapades skisser för att underlätta nästa diskussion med 

respondenterna angående förändringar i designen av spelelementen. Här presenteras och 

förklaras skisserna.  
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4.2.1 Topplista  

Topplista innehåller spelelementen poäng och nivå. 

I topplistan visas studentens nuvarande poäng och nivå. Vilken nivå och antalet poäng 

studenten har avgör vilken placering denne har i topplistan. Genom topplistan skapas en 

gemenskap och samhörighet, samtidigt som de erhåller ny kunskap när de klättrar uppåt på 

listan. Studenterna kan jämföra sig med varandra och detta leder till en konkurrenskraftig 

miljö. För att inte studenterna ska känna sig uthängda används ett avatar-namn så att de kan 

vara anonyma, och därigenom får de själva bestämma för vilka de vill avslöja sin identitet 

och tävla emot.  

Topplistan (figur 4) är utformad efter analysen av respondenternas åsikter och önskemål. 

Den visar de fem topplacerade studenterna, skulle inte den aktuella studenten som är 

inloggad vara i topp fem visas en sjätte rad med studentens information. Detta så studenten 

kan jämföra sina resultat mot de topplacerade.  

 

 
Figur 4: Topplista 
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4.2.2 Emblem  

Emblem (figur 5) innehåller spelelementet emblem. 

Med emblemen får studenten feedback på att de har klarat av ett moment. De kan även 

jämföra sig med varandra och hitta gemensamma nämnare som skapar en samhörighet och 

en gemenskap. Studenten kan se vilka emblem som går att få och vad som krävs för att 

förtjäna dem med en förklarande text under emblemet. Respondenterna såg även en fördel 

i att se alla tillgängliga emblem. Därför visas de emblemen som inte är uppnådda som 

gråmarkerade i skissen. För att studenterna ska kunna jämföra sig med varandra 

presenteras avatar-namnen på de som erhållit emblemen under den beskrivande texten.  

 

 

  

Figur 5: Emblem 
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4.2.3 Uppgifter 

Uppgifter (figur 6) innehåller spelelementen nivå, poäng, feedback och förloppsindikator. 

Utifrån respondenternas diskussion kring en mer samlad presentation av uppgifter, poäng 

och feedback skapades en "uppgiftslista". Här kan studenten se vilka uppgifter denne har 

klarat av och vilka som återstår. Uppgiften har en förklarande text om vad som ska 

genomföras. Studenten får en överblick över vad som krävs och vilken kunskap som kommer 

behövas. För varje avklarad uppgift kommer denne även att höja sin kompetensnivå. Är 

uppgiften obligatorisk är den utmärkt som en boss. Feedback ges till studenten som poäng 

och kommentarer. Poängskalan visar antalet erhållna poäng av totalpoängen för uppgiften. 

Kommentarerna är konstruktiv kritik från läraren till studenten. Studenten ser vilken nivå 

denne låg på då uppgiften genomfördes. Genom att tydligt visa uppgifterna i en lista och vilka 

som är obligatoriska kan studenten på egen hand välja hur denne ska gå till väga, vilka poäng 

denne vill samla in och vilken nivå som är slutmålet. Studenten får ett självstyre över sin 

inlärning. En förloppsindikator visar studentens framfart genom kursen.  

 

 

Figur 6: Uppgiftslista 
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4.3 Intervjutillfälle 3  
Vid utvärderingen användes respondenter från de två tidigare grupperna och sattes samman 

till en mindre grupp (tabell 6). Skisserna av designförslagen presenterades för 

respondenterna och en diskussion fördes hur de upplevde skisserna. Respondenterna utgick 

ifrån tidigare erfarenheter i kursen Interaktiva prototyper och Bb Learn. Här presenterats 

vad de diskuterade kring våra namnlösa kvalitéer i skisserna och hur spelelementen 

fungerade.  

Tabell 6: Lista över respondenterna som deltog vid tillfälle 3.  

Respondent Program Termin Kön 

1 Multimediadesign 6 Man 
2 Valfritt informatikprogram 6 Man 
3 Digital design och innovation  2 Kvinna 
5 Valfritt informatikprogram 6 Man 
7 Valfritt informatikprogram 6 Man 
8 Valfritt informatikprogram 6 Man 

 

Vid utvärderingen ansåg respondenterna i allmänhet att de hade svårt att se Bb Learn som 

bas för en gamifierad kurs. Många av dem ansåg att samma spelelement hade sett bättre ut 

på en extern hemsida eller en specifik del av Bb Learn, en modul, som är anpassad till 

gamifierade kurser.  

"R1: Istället för att skilja på, att nu ska vi in på den här (webbplatsen) för just 

den här kursen så, ett "blackboard underscore game", eller nått istället."  

Om den gamifierade kursen och spelelementen däremot skulle vara integrerat i Bb Learn 

som det ser ut idag ville merparten av respondenterna att det skulle vara mer kopplat till 

den profilsida som alla användare av Bb Learn har, men sällan använder eller är medvetna 

om. På så sätt skulle det finnas kvar en längre tid och respondenterna uttryckte att de skulle 

uppskatta tillexempel emblemen mer om de inte bara försvann när kursen var avslutad.  

"R2: jag tänker att det hade varit nice om det var kopplat till profilsidan. Dels 

för att den hade börjat användas då, och då hade det legat kvar liksom. För så 

fort kursen är slut försvinner ju allt det här (kursinnehåll)." 

Det var inte heller nödvändigt att jämföra emblemen sida vid sida, utan flertalet av 

respondenterna tänkte sig emblemen som mer personliga och att de såg varandras emblem 

genom att gå in på varandras profilsidor. På så sätt skulle även själva profilsidan på Bb Learn 

användas mer av studenterna. Genom att lägga mer av spelelementen kopplade till 

profilsidan blev det även mer långvarigt.  

"R2: Det hade nog varit roligare om man hade läst kursen i ettan och 

fortfarande i trean så finns dom (emblemen) på min profilsida."  
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Det gjorde på så sätt även en skillnad om en student genomförde kursen under början eller 

slutet av sin studietid. Respondenterna resonerade som så att även om emblemen fanns kvar 

på profilsidan blev det inte så långvarigt om de själva avslutade studierna kort där efter.  

Topplistan såg de som enkel och bra, men var tveksamma till att ha den på Startsidan av 

kursen Interaktiva prototyper på Bb Learn. De uppskattade även att den var separerad från 

uppgifterna med förklaringar och poäng, men saknade att kunna jämföra sig med sina vänner 

som de kände till om dessa inte fanns med på topplistan (1-5). De ansåg även att det inte 

gjorde något om topplistan visade alla studenter eftersom de ändå hade avatar-namn och 

skulle vara anonyma.  

Med uppgiftslistan ansåg respondenterna att det var bra när allt var mer samlat. Speciellt att 

poängen och skriftlig feedback fanns på samma ställe. De var däremot förvirrade av att 

poängen visades som 90/100.  

"R8: du har samlat dessa poängen av dessa möjliga. Så jag tänker att du kan 

fortfarande kan få de här poängen." 

På detta sätt blev kommentarerna från lärarna av större betydelse, eller så ville fåtalet 

respondenter ha bock som checkar av att uppgiften är utförd och avslutad, fler poäng kan 

inte erhållas.  

Förloppsindikatorn var en uppskattad detalj, men de poängterade att den inte fick vara 

statisk utan att en skulle röra på sig så at det blev mer likt ett verkligt spelelement. Den skulle 

även vara tydlig på så sätt att utöver att fyllas på skulle förloppsindikatorn visa poäng, nivå 

och hur många poäng som var kvar till nästa mål.  

"R3: Kanske att man kan lägga till poäng så man ser hur mycket det är kvar 

till nästa och hur mycket poäng du har i den (förloppsindikatorn)."  

Uppgifterna var skrivna som små berättelser, vilket var en trevlig detalj ansåg majoriteten 

av respondenterna. Däremot ville de samtidigt ha en seriös och saklig förklaring av varje 

uppgift för att inte skapa missförstånd om vad som skulle göras. Merparten av 

respondenterna återkom även till att Bb Learn inte var en plats där de var vana vid att se 

annat än sakligt presenterat material angående en kurs.  

"R2: Här förväntar jag mig viss typ av innehåll liksom och det här är helt fel 

typ av innehåll jämfört med vad jag är van vid. Hade det vart en annan sida 

hade jag kommit in utan att ha några förutfattade meningar." 

Av denna anledning ville respondenterna gärna se att en gamifierad kurs hade en egen 

hemsida eller att Bb Learn hade en anpassad del just för gamifierade kurser.  
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5. Analys och diskussion  
Här analyseras och diskuteras resultatet av den empiriska studien och kopplas samman med 

utmaningar som identifierades i litteraturstudien. Detta resulterar i designmönster som 

förklaras i detta avsnitt.  

Utifrån intervjuerna och litteraturstudien har vi kommit fram till att spelelementen poäng, 

nivåer, emblem, topplista, förloppsindikator, berättelse och feedback går att använda i ett 

LMS när en blended learning kurs ska gamifieras. Spelelementen stödjer de olika 

psykologiska behoven inom SDT beroende på situation och vilka spelelement som kopplas 

samman. Exempelvis kan poäng som en yttre motivation stödja inre motivation som både 

kompetens och självstyre, beroende på den kontext spelelementet presenteras i. Samma 

spelelement kan även stödja studenter på olika sätt då studenterna inte har samma inre 

motivation och målsättningar i kursen.  Flera av respondenterna uttryckte samma saker som 

Webb (2013) skriver, att vissa användare inte skulle uppskatta samma spelelement som de 

andra. Gamification är därför kontextberoende och varierar beroende på situation och 

studenter.  

Däremot finner vi inte pris och belöningar passande i ett LMS utifrån analysen av 

respondenternas definition till pris och belöningar, då de och vi ser detta som en extern 

belöning utöver poäng, emblem med mera. Utdelningen av pris och belöningar försvåras om 

studenterna är anonyma i topplistan och enligt respondenterna blir då priser endast aktuellt 

i slutet av kursen. På så sätt fungerar det inte att inkorporera externa priser och belöningar 

eftersom dessa skall fördelas jämnt över lärandeprocessen och kursens gång (Nah et al., 

2014). Skulle priser delas ut löpande under kursens gång bryts anonymiteten. En annan idé 

som en respondent uttryckte var att belöna studenter genom att trycka upp deras namn på 

en plansch eller på högskolans webbplats, däremot spelade detta ingen större roll för 

flertalet respondenter då anonyma avatar-namn användes. Studenterna kunde då inte alltid 

relatera till varandra. Hade studenterna använt sig av avatar-figurer eller någon form av 

valuta i systemet kunde priset bestå av utrustning till avataren eller pengar för att köpa 

utrustning. Detta är dock mer relevant i en fullt Internetbaserad online learning-kurs.  

Då gamification fortfarande är en relativt ny metod inom utbildning och användningen i LMS 

fortfarande är ganska nytt, finns det mycket kvar att utforska. Gamification som är till för att 

höja den inre motivationen med yttre faktorer har både sina för- och nackdelar. För de flesta 

respondenterna var det en spännande variation från det traditionella upplägget av en kurs, 

men då kursen Interaktiva prototyper endast har genomförts två gånger finns det 

fortfarande möjligheter att se vad som kan förbättras. Gamification bygger till viss del på 

belöningar i olika former vilket kan skapa problem då detta brukar leda till att studenterna 

inte genomför uppgifter om de inte får en belöning i fortsättningen (Nicholson, 2012). Detta 

verkade dock inte påverka respondenternas övriga kurser då den gamifierade kursen sågs 

som undantag av samtliga respondenter. Genom yttre faktorer påverkades respondenternas 

inre motivation, men då många av dem var vana dator/TV-spelare hade de svårt att inte 

försöka skapa ett fullfjädrat spel utav kursen. Balansen mellan spel och undervisning är inte 
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lätt, men är som Barata et al. (2013) skriver, menad att skapa en motiverande och rolig miljö 

för lärande.  

Utifrån skisserna (4.2 Skisser av designförslag), resultatet från intervjuerna och 

litteraturstudien arbetade vi fram tre designmönster. Designmönstren ligger i Normans 

(2004) andra designnivå, där användaren ska skaffa sig en uppfattning av mönstret genom 

att använda dem, vilket lägger vikt på att det skapas en produkt som är lätt att använda med 

tydliga funktioner. Det strävas även efter en systematisk miljö för att spelelementen inte 

bara ska läggas på det gamla systemet utan integreras ordentligt i LMS:et (Deterding, 2013). 

Namnen på designmönstren har valts som en förklarande text på vad som uppnås genom 

användandet av designmönstret. Varje designmönster innehåller en grupp spelelement som 

tillsammans skapar den kvalitet som eftersträvas (figur7).  

 

Varje skiss som arbetades fram innehöll ett antal spelelement, dessa spelelement kopplades 

sedan samman med de olika designmönster beroende på vilket/vilka av de psykologiska 

behoven spelelementet kunde stödja.  

Nedan presenterar vi sammanställningen och bakgrunden till våra designmönster samt vilka 

spelelement som ingår. Våra tre designmönster utgår ifrån de tre psykologiska behoven 

inom SDT och är sammanlänkade för att komplettera varandra. Designmönstren syftar till 

att tillsammans skapa en motiverande och lärorik miljö för studenterna.  

5.1 Gemenskap och samhörighet  
Miljön inom blended learning baseras på klassrummet och ett LMS. Det är med dessa och 

tillsammans med spelelementen som vi vill skapa en samhörighet och gemenskap inom 

kursen genom sociala interaktioner (Shi et al., 2014), mellan studenterna, kursansvarig och 

övriga lärare. Exempelvis ville några respondenter kunna gå in på varandras Bb Learn-

profiler för att se varandras emblem och göra jämförelser med sig själv. Emblemen blir en 

Figur 7: Från skiss till designmönster.  
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feedback och uppskattning på vad studenten har uppnått (Nah et al., 2014). Det är ett sätt 

för dem att hitta gemensamma nämnare hos varandra, genom att jämföra varandras 

emblem. Har studenterna möjlighet att inom LMS:et interagera med varandra via profilsidor 

och kurs-sidan skapas en social gemenskap och en samhörighet (Shi et al., 2014). För att inte 

emblemen skall tappa sitt syfte ansåg majoriteten av respondenterna att emblemen ska 

hållas inom sin kontext. Antalet emblem ska inte heller vara för många, då det ska kännas 

överkomligt att uppnå dem alla samt ska det finnas en beskrivning av vad som krävs för att 

uppnå emblemet. De bör även ha olika utseenden för att den grafiska designen inte ska bli 

monoton. Skulle emblemen kopplas till profil-sidan av Bb Learn ansåg respondenterna att 

det skulle bli mer långvarigt eftersom allt som är kopplat till kurs-sidan försvinner när 

studenten inte längre är registrerad att läsa kursen.  

Annorlunda var det med topplistan. Om alla studenters avatar-namn visades i en topplista 

kunde studenterna välja om de vill avslöja sitt namn till vänner eller inte. På så sätt kunde de 

kontinuerligt följa och jämföra sig med varandra. Genom att följa och prata med varandra 

om topplistan, placering och poäng skapas en social interaktion och en samhörighet mellan 

studenterna.  

Från empirianalysen och diskussionen skapades designmönstret "Gemenskap och 

samhörighet" (tabell 7). Designmönstret frambringar sociala interaktioner som stärker 

samhörigheten (Shi et al., 2014) i klassrummet och LMS:et. 

Tabell 7: Designmönster: Gemenskap och samhörighet.  

Mönster  Gemenskap och samhörighet  

Beskrivning  Känner studenterna ingen koppling till ämnet eller kontexten i 
undervisningen de befinner sig i är det svårt att ha en inre motivation till 
lärande.  
 
Gemenskap är den största anledningen till att de yttre motivationerna blir 
intressanta för studenterna. Genom att göra en koppling till något 
studenterna känner till, som familj, vänner eller en annan social kontext 
hjälper det att styrka samhörigheten.  
  

SDT  Samhörighet  
Relaterat till  Emblem, topplista  
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Exempel  

 
Användning  Genom sociala interaktioner skapas en gemenskap, detta kan ta form både 

i klassrummet och i LMS:et. Genom ett LMS får lärare och studenter en 
möjlighet att hålla kontakten med varandra även utanför skolan. Det är 
huvudsakligen i LMS:et som spelelementen är placerade i och där studenten 
interagerar med dem.   
  
Emblem leder till en gemenskap mellan studenterna då de får en gemensam 
nämnare att knyta an till. Emblemen behöver inte baseras på poäng utan 
kan delas ut för (exempelvis) avklarade delmål, kombinationer av uppgifter 
eller väl utfört arbete. Genom att göra det möjligt för dem att samla emblem 
utifrån avklarade uppgifter kan studenterna sedan använda dessa för att 
jämföra sig med varandra. Emblemen skall vara olika varandra till designen 
för att inte bli en i mängden. De publiceras på en offentlig profilsida sida så 
att studenterna kan besöka varandras profilsidor för att se varandras 
emblem. När studenterna har möjlighet att interagera med varandra genom 
LMS:et, via exempelvis profil-sidor skapas en social gemenskap och en 
samhörighet. För att studenterna ska känna att emblemen har något värde 
ska de även finnas kvar mer långvarigt än bara under kursens gång, därav 
placeras de inte på själva kurs-sidan som stängs ner när den är avslutad.  
  
Topplistan kan däremot vara mer kortvarig då den endast är aktuell för den 
specifika kursen och under en begränsad tid. Denna placeras på kurs-sidan 
och är ytterligare ett sätt för studenterna att jämföra sig med varandra och 
ha en social interaktion med varandra. Topplistan skapar en samhörighet 
då studenterna kan kretsa kring samma mål.   
  

Se upp för  Det är viktigt att hålla spelelementen inom sin kontext och systemet för att 
inte tappa gemenskapen som byggs upp. Delas emblemen på andra ställen 
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(webbplatser) tappar de sitt värde. Se även till att det inte är för många 
emblem, det skall kännas överkomligt för studenten och möjligt att kunna 
erhålla majoriteten eller alla av emblemen.   
  
För att inte tvinga alla studenter till att kretsa kring topplistan kan 
topplistan placeras inom kursen, men inte på startsidan.  
  

 

5.2 Kompetenshöjande och konkurrenskraftig miljö  
Topplistan skapar inte bara en samhörighet utan är även en yttre motivation som påverkar 

kompetensen. Genom konkurrensen som uppstår fick flertalet av respondenterna en strävan 

efter mer kunskap för att ligga överst på listan och höjer på så sätt sin kompetensnivå. 

Studenter kunde uppleva ett visst obehag i att placeras på en topplista och jämföra sig mot 

andra. Barata et al. (2013) skriver att studenter upplever ett obehag i att de inte kunde vara 

privata och blev jämförda med studenter som var bättre än de själva. Respondenterna i 

studien lyfte fram att de ansåg det var bra med anonymiteten så att de inte kände sig 

uthängda, samtidigt kunde tävla mot de som de valde att dela sitt avatar-namn med. 

Topplistan skapar en konkurrenskraftig miljö, konkurrens kan vara en inre motivation för 

studenterna (Muntean, 2011). I intervjuerna påpekar majoriteten av respondenterna att 

deras motivation till studierna ökade då de kunde jämföra sig mot andra studenter och se 

sin framfart i topplistan. För att topplistan ska vara effektiv och skapa en konkurrenskraftig 

miljö mellan studenter är designen viktig, då respondenterna vill kunna jämföra sig mot olika 

studenter och inte endast mot de topp fem placerade.  

Poängen som visas i topplistan är totalsumman av de poäng som delas ut. Dessa är en 

belöning för en genomförd uppgift och kan ses som feedback på hur väl uppgiften har blivit 

genomförd. Poäng och nivåer är spelelement som används som yttre motiverande faktorer 

(Muntean, 2011) och påverkar den inre motivationen via topplistan. För att avancera i nivå 

behöver ett visst antal utsatta poäng uppnås av studenten. Varje nivå representerar vilken 

kunskap studenten har inhämtat kopplat till kursmålen för kursen. För att nivåerna ska vara 

engagerade och roliga kan de vara namnsatta med spelterminologiska namn (Lewis 2013), 

vilket flertalet av respondenterna uppskattade mer än om nivåerna endast varit numrerade. 

De första nivåerna ska även vara lättare än de senare nivåerna i kursens gång. Detta för att i 

början väcka ett intresse hos studenten så att de känner att de ökar sin kompetens (Nah et 

al., 2014). Med poäng och nivåer kan studenten se sin framgång och att de har ökat sin 

kompetens vilket leder till att genom yttre belöningar så ökar deras inre motivation (Gagné 

& Deci, 2005).  

Har studenten ingen eller låg inre motivation kan yttre motiverande faktorer påverka 

studenten för att få en inre motivation (Nicholson, 2012). Finns det delar av eller designen 

av topplistan som studenten känner igen eller kan ta till sig, eller att studenten kan 

identifiera sig med andra studenter som använder topplistan, kan topplistan vara en yttre 

motiverande faktor för att påverka den inre motivationen. Genom konkurrensen får 
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studenten en inre motivation till att öka sin kompetens för att hamna högre upp på listan. 

Merparten av respondenterna ansåg att det var bra med en topplista och att den var avskalad 

från uppgifterna som fanns i kursen. På så sätt kunde de snabbt se sin placering, nivå och 

totalpoäng. Respondenternas åsikter stämmer överens med vad Webb (2013) skriver, att 

spelelement som finns med i systemet måste ha något syfte för användarna. Några 

respondenter ansåg att samtliga studenter kunde vara utskrivna på topplistan då de hade 

anonyma avatar-namn. Samtidigt var det inte heller alla respondenter som använde poängen 

för att tävla mot andra utan använde dem bara för sin egen del, för att stämma av hur de låg 

till i kursen med betygen. Topplistan passar alltså de studenter som är tävlingsinriktade och 

vill jämföra sig med varandra. Genom att då placera topplistan separat på kurs-sidan i LMS:et 

kan student själv välja om denne önskar att gå in och kolla sin placering och jämföra sig mot 

andra eller inte.  

Poängen, nivåerna och topplistan är alla olika sätt att få feedback på för studenterna. Från 

feedbacken kan de reflektera över sitt eget arbete och på så sätt erhålla mer kunskap och 

höja sin kompetens. Ytterligare ett sätt att ge feedback på är förloppsindikator, med denna 

kan studenten övergripande se sin framfart genom kursen. Den visar på hur mycket 

studenten har utfört och hur mycket som är kvar till slutmålet (Nah, et al., 2014). Placeringen 

av förloppsindikatorn ligger privat för studenten på kurs-sidan och respondenterna ansåg 

den skulle vara enkel och interaktiv med endast uppnådda poäng av antal möjliga och nivåer 

kopplat till den. Respondenter ansåg att poäng, nivåerna och förloppsindikatorn gav en 

generell och bra bild över hur de låg till under kursens gång, men på djupet gav inte detta så 

mycket. För att kunna vidareutvecklas och erhålla mer kunskap ville respondenterna ha mer 

kommentarer och på så sätt få reda på vad som gick bra respektive dåligt med uppgiften. På 

samma sätt beskriver Lewis (2013) att poäng inte kan vara den huvudsakliga feedbacken 

eftersom det då tappar sitt syfte. På vilket sätt denna feedback uttrycktes var också viktigt 

för respondenterna. De ville alltid ha någon form av kommentar som kompletterade 

poängen, men de behövde inte lika mycket feedback om de fick samtliga poäng för uppgiften. 

Saknade respondenterna poäng för en uppgift ville de ha en förklaring till varför, för att i 

efterhand eller till nästa tillfälle erhålla den kunskapen och höja sin kompetens.  

Från empirianalysen och diskussionen skapades designmönstret "Kompetenshöjande och 

konkurrenskraftig miljö" (tabell 8). Topplistan tillsammans med flera spelelement bidrar till 

en kompetenshöjande och konkurrenskraftig miljö.  
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Tabell 8: Designmönster: Kompetenshöjande och konkurrenskraftig miljö.  

Mönster  Kompetenshöjande och konkurrenskraftig miljö  

Beskrivning  Lärare kan inte alltid förlita sig på studenternas inre motivation och 
entusiasm att lära, därför måste de använda sig av yttre motivation för att 
påverka och skapa en miljö av framgångsrikt lärande.  
 
Det är då viktigt att ha en god förståelse för de olika typerna av yttre 
motivationsfaktorer och hur dessa kan påverka studenterna. I en 
kompetenshöjande och konkurrenskraftig miljö kan studenterna få 
möjlighet att ta till sig ny kunskap och samtidigt känna en vilja till att 
uppnå mer, att gå ett extra steg.  
  

SDT  Kompetens  
Relaterat till  Poäng, nivå, topplista, förloppsindikator, berättelse, feedback  
Exempel   

 
Användning  Genom att kombinera ett flertal spelelement kan en motiverande miljö 

skapas som är kompetenshöjande och även konkurrenskraftig. För att 
erhålla kunskap behöver studenten genomföra uppgifter och moment. 
Dessa kan kopplas samman med ett visst antal poäng. Efter en genomförd 
uppgift får studenten ett förutbestämt antal poäng. Dessa poäng skall vara 
spelrealistiska på så sätt att de håller en jämn nivå; känslan av att få två 
poäng är inte den samma som att få etthundra poäng. Antalet poäng ska 
anpassas efter uppgiftens svårighetsgrad där svårare uppgifter ger en 
högre poäng. Allt eftersom studenten samlar mer poäng genomför de 
även fler uppgifter och höjer sin kunskapsnivå.  
 
Poängen bygger sedan vidare på nivåer som visar hur många steg 
studenten har gått igenom hitintills. De första nivåerna är lättare än de 
senare nivåerna i kursens gång. Nivåerna kan vara indelade efter kursens 
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betygsgrad och varje betygsgrad kan vara indelad i flera nivåer. Nivåerna 
kan antingen vara namngivna eller numrerade. Till varje nivå ska det 
finnas en beskrivning så studenten vet vilka uppgifter som ingår och 
vilken kunskap som krävs för att uppnå nivån.   
  
Tillsammans skapar poäng och nivåer en topplista som presenteras i 
LMS:et. En enkel topplista, sorterad från högsta till lägsta poäng, används 
för att skapa en konkurrens-kraftig miljö. Genom denna kan studenterna 
jämföra sig med varandra och skapa en strävan efter mer kunskap för att 
få mer poäng och på så sätt komma högre upp på topplistan. För att inte 
förödmjuka någon student kan de använda anonyma avatar-namn, på så 
sätt kan varje student själv välja om denne vill avslöja sitt avatar-namn 
för andra studenter.   
  
För att enkelt få en överblick över sin poäng och nivå utan att jämföra sig 
med andra kan en förloppsindikator visa hur studenten ligger till. Här kan 
varje enskild student snabbt och enkelt se hur mycket som gjorts av 
kursen i helhet, med antal poäng och nivå. Det ger en snabb överblick till 
hur mycket kunskap studenten har erhållit hitintills. 
  
Alla dessa spelelement är olika typer av feedback som studenterna får för 
att veta om de har gjort rätt eller fel. Feedback kan vara skriftliga eller 
verbala kommentarer. Dessa är det mest kvalitativa sättet för studenter 
att lära av sina genomföranden, de får tydligare visat hur bedömningen 
gick till och vad som saknas. På så sätt får de reda på exakt vad som kunde 
gjorts bättre. Detta är även den typ av feedback som främjar den inre 
motivationen hos studenten. Kommentarerna kan variera beroende på 
hur mycket som behöver förbättras. Det kan vara allt ifrån en mindre 
positiva kommentar till längre förklaringar av vad som kan förbättras. 
Fördelaktigt presenteras dessa kopplat till uppgiften och poängen den 
avser. 
  
För att sedan kunna sammanlänka detta och koppla kursen till verkliga 
begrepp kan berättelser användas. Med en berättelse får uppgifterna ett 
högre syfte och studenterna får en bättre förståelse för uppgiften. En 
berättelse strukturerar upp kursen med tydliga instruktioner, feedback 
och ger en meningsfull lärandekontext. Berättelsen bör passa kursens 
kontext och inte försämra trovärdigheten genom att förlöjliga uppgiften 
och till och med skapa ett behov av ytterligare en förklaring, till vad som 
ska utföras.  
  

Se upp för  Poängen eller nivåerna kan inte vara den huvudsakliga feedbacken, utan 
mer utförliga kommentarer är nödvändiga. På så sätt får studenterna en 
bättre förståelse och chans till att erhålla mer kompetens. Nivåerna som 
baseras på betygsskalan skall inte heller innehålla för många nivåer. När 



40 
 

poäng och nivåer sedan presenteras i topplistan är det viktigt att förstå 
att inte alla studenter uppskattar ett sådant tävlingsmoment, därför kan 
detta placeras i LMS:et på ett sådant sätt att alla inte tvunget behöver se 
topplistan. Samtidigt när alla placeras på en lista baserat på sin kunskap 
skall de få möjligheten att vara anonyma genom avatar-namn.   
  

 

5.3 Eget ansvar och fria val 
Uppgifter kan även inspireras av berättelser, detta skapar ett självstyre för studenten genom 

att strukturera upp det med tydliga instruktioner, feedback och en meningsfull 

lärandekontext (Shi et al., 2014). På så sätt har studenten möjlighet att ta kontroll över sitt 

lärande och kan ta in ny kunskap för att öka sin kompetens (Shi et al., 2014).  

Flertalet av respondenterna uppskattade berättelser i den mån att kursen höll sig till en 

spelinspirerad terminologi, men om uppgifterna skulle vara som berättelser finns det en risk 

att det inte tas lika seriöst. De ansåg att instruktionerna till och med kanske behövde skrivas 

två gånger, en berättelse och en mer strikt instruktion. Berättelser skulle dock ge 

studenterna en bättre kontext och en känsla av ett spel och till viss del att de kan göra egna 

val.  

Studenternas självstyre är en inre motivation som också kan påverkas av yttre komponenter, 

både positivt och negativt (Ryan och Deci, 2000). Genom att uppgifterna och poängen delas 

in som obligatoriska och frivilliga, skapas en mindre styrd inlärningsprocess vilket påverkar 

motivationen positivt (Ryan & Deci, 2000). Uppgifterna är även inspirerade av 

spelterminologin för att skapa en mer meningsfull lärandekontext och en struktur av tydliga 

instruktioner och feedback (Shi et al., 2014). Studenten får välja vilka frivilliga uppgifter 

denne vill genomföra för att samla ihop poäng för att uppnå sin önskade nivå. Om alla 

uppgifter inte är obligatoriska och studenterna får mer fria händer vid valet av uppgifter kan 

detta leda till nyfikenhet och en vilja till nya utmaningar (Ryan och Deci, 2000). Då 

studenterna kan välja vilka uppgifter de vill genomföra, kan de välja uppgifter som ligger rätt 

med deras kompetensnivå. På så sätt väljer de rätt uppgifter för att inte vara för svåra eller 

för lätta vilket skapar ett Flow i deras arbete (Juul, 2009). Det är svårt att använda sig av 

många moment som är frivilliga då studenterna måste få en viss kunskap för att uppnå 

kurskraven och bli godkända. Detta leder till att det krävs mycket arbete från kursansvariges 

sida, att dela upp de moment som finns i kursen till obligatoriska och frivilliga moment så att 

studenterna får tillräckligt med kunskap för att klara av kurskraven. Då den inre 

motivationen är låg finns det nackdelar med frivilliga uppgifter. En respondent uttryckte: är 

uppgiften frivillig, men jag känner inte för att göra den så kanske jag missar något som hade 

varit intressant om jag hade gjort den. Frivilliga uppgifter kräver att studenterna har en viss 

inre motivation. Har studenten en inre tävlingsmotivation kan denne se sin chans att 

genomföra samtliga frivilliga uppgifter och samla mer poäng för att uppnå så höga poäng 

som möjligt. Studenterna kan ha olika inre motivationer för att genomföra uppgifterna, 

konkurrens, samarbete eller känsla av tillhörighet (Muntean, 2011).  
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Från empirianalysen och diskussionen skapades designmönstret "Eget ansvar och fria val" 

(tabell 9). Med blandningen mellan det obligatoriska och valfriheten kan studenten göra fria 

val och ta eget ansvar för sin inlärning med nya utmaningar.  

Tabell 9: Designmönster: Eget ansvar och fria val.  

Mönster   Eget ansvar och fria val  

Beskrivning  I en lärandekontext krävs en struktur och viss styrning. Om den externa 
styrningen av studenterna, och deras arbete, är allt för styrt kan detta leda 
till att den inre motivationen hos studenterna sänks.  
 
De yttre faktorer som motiverar studenten är olika beroende på hur styrt 
studenten upplever dem. I en mer fri och självstyrd miljö upplever 
studenterna inte på samma sätt att de blir påverkade av yttre faktorer för 
att genomföra kursen. Detta skapar en större vilja hos studenten att på 
egen hand genomföra uppgifterna och kursen.  
  

SDT  Självstyre  
Relaterat till  Poäng, nivå, berättelse  
Exempel  

 
Användning  En fri vilja för studenterna ger dem nyfikenhet och en vilja till nya 

utmaningar. För att stödja studenten i sitt arbete kan berättelser med 
kopplingar till det verkliga livet och en struktur ge denne möjlighet att 
själv ta kontroll över sin inlärning.   
  
Uppgifterna, som är inspirerade av berättelser, kopplas till poäng och kan 
göras obligatoriska eller frivilliga. De obligatoriska momenten ser till att 
studenten genomför ett minimum för att klara av kursmålen, men med de 
frivilliga delarna kan studenten få en möjlighet till att välja vilka delar 
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denne vill studera närmare eller lära sig nytt utav. Med en fri vilja av 
poäng ges även ett självstyre över vilken nivå studenten vill avsluta på.   
  
Vill studenten uppnå ett högre betyg krävs det att denne genomför fler 
uppgifter och samlar in tillräckligt med poäng för det. Om studenten där 
emot endast vill få godkänt i kursen kan denne välja vilka av de frivilliga 
uppgifterna som genomförs tillsammans med de obligatoriska delarna. 
Med de frivilliga uppgifterna kan studenten välja att samla in fler poäng 
för att vara med och konkurrera på topplistan.   
  

Se upp för   Risker finns att studenter som inte har en inre motivation till att göra alla 
uppgifter, utan endast tar sig igenom det obligatoriska och tillräckligt för 
att klara av kursmålen. Studenten går då miste om kunskap och ämnen 
som denne egentligen kanske hade sett som intressanta att studera.  
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6. Slutsats 
För att stödja motivation till lärande kan spelelement designas i ett LMS genom att 

kombinera spelelementen på olika sätt och skapa en helhetsupplevelse för studenterna. För 

att göra detta har vi tagit fram tre designmönster som stödjer studenternas psykologiska 

behov: kompetens, självstyre och samhörighet. Dessa psykologiska behov är det som skapar 

den inre motivationen.  

Med en kompetenshöjande och konkurrenskraftig miljö stödjs studenters motivation till 

lärande, genom att styrka deras kompetens. De yttre motiverande faktorerna poäng, nivåer, 

topplistor, förloppsindikator, berättelse och feedback bidrar alla till möjligheter för 

studenter att lära sig mer och höja sin kompetens. Dessa skapar även en konkurrenskraftig 

miljö som kan motivera till studierna.  

Genom eget ansvar och fria val stödjs studenters psykologiska behov av självstyre. Med 

valfria poäng, nivåer och berättelser har studenten en egen vilja hur denne ska gå till väga 

för att genomföra kursen och klara av kursmålen.  

Det är även lättare för en student att genomföra kursen om det skapas en gemenskap och 

samhörighet. Denna gemenskap kan skapas genom gemensamma nämnare som studenten 

knyter an till, som spelelementen i LMS:et. Kan studenten känna en koppling till något som 

den känner igen, exempelvis vänner, design, eller en annan social kontext hjälper detta att 

styrka samhörigheten och skapa intresse.  

Med våra designmönster skapas en struktur för att designa spelelementen baserat på de 

psykologiska behoven: kompetens, självstyre och samhörighet. Tas de psykologiska behoven 

i beaktning bör gamification påverka studenternas inre motivation positivt.  

Med SDT kan vi förstå motivation och baserat på detta designa spelelement för att stödja inre 

motivation. Gamification skapar en trevlig och lärorik miljö för studenter som påverkar den 

inre motivationen positivt. När spelelement används så är kontexten viktig. De kan stödja 

olika psykologiska behov beroende på hur de kopplas samman och vilken situation de 

presenteras i, att förstå användaren är viktigt då samma spelelement kan upplevas 

annorlunda beroende på användaren.  

Vissa spelelement kan vara olämpliga att använda då exempelvis tävlingsmomentet kan vara 

ett orosmoment i utbildningsmiljön för användaren, lärare och utbildare bör därmed beakta 

vilka spelelement som passar i kontexten. Lärare och utbildare bör därför aktivt ta ställning 

till om det är lämpligt och möjligt att gamifiera kursen utifrån kursens innehåll och syfte 

samt kursdeltagarna.  

6.1 Vidare forskning 
Med hjälp av våra tre designmönster kan fler utvecklas för att skapa en större variation vid 

designen av en gamifierad kurs. De framtagna designmönstren behöver användas och testas 

en längre tid för att valideras, då designmönster bevisar sig själva genom att helt enkelt 
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fungera när de används. De framtagna designmönstren kan testas genom att skapa en 

gamiferad kurs utifrån dem, genomföra kursen och observera studenterna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Gruppintervju, tillfälle 1 och 2 

Dessa frågor kommer att vara våra grundpelare för diskussionen med respondenterna. 
Innan vi börjar förklarar vi för dem hur upplägget går till och ber dem förklara med egna ord 
och berätta så mycket det kan komma på. Efter varje svar försöker vi komma med följdfrågor 
som passar ämnet (ofta "varför").   
Kursivt: moderatorers stödord/kom-ihåg.  
Inledning:   

1. Berätta om dina förväntningar inför kursen?  
a. Hur förändrades din inställning till kursen när ni fick reda på att den 
var gamifierad?   

2. Vilka spelelement fann ni i kursen? Hur använde ni dem?   
3. Hur upplevde ni spelelementen?   
4. Kan ni knyta an till designen av spelelementen till spel på något sätt? På 
vilket sätt?   
5. Berätta hur spelelementen påverkade ditt arbetssätt. (På vilket sätt 
jobbade ni? inte motivation)  
6. Motiverade spelelementen dig? Hur, varför/varför inte?   
7. Hur påverkades ni av att kunna jämföra dig med andra kurskamrater genom 
poänglistan?   

Poäng: (kompetens/självstyre)  
8. Hur upplevde ni poängsättningen/skalan? (100 poäng eller 10 poäng för en 
uppgift. Inte hur många uppgifter.)   
9. Hur upplevde ni poäng som feedback?   

a. Var poäng ett bra sätt att få feedback på att ni lärt dig något, klarat av 
en uppgift?   

10. Hur upplevde ni att fritt kunna välja uppgifter för att samla poäng?   
11. Vad styrde dina val av uppgifter och poäng? (Lätt och snabbt eller för 
kompetens?)   
12. Hur upplevde ni svårighetsgraden på uppgifterna, början jämfört med 
slutet?   
13. Hade poängen kunnat se ut på ett annat sätt?   

a. Visat era poäng på ett annat sätt?   
b. Baka in det mer i Bb Learn?   

Poänglista: (kompetens/samhörighet)  
14. Hur upplevde ni poänglistan? (Var den tydlig? Framgick bossarna?)  
15. På vilket sätt kunde ni utläsa vilka uppgifter ni hade genomfört och vilka som 
var kvar att göra? (Din framfart (progress)? )  
16. Hur upplevde ni nivå-skalan? (Hur många poäng som behövdes för att komma 
vidare. Mer poäng på de första nivåerna och färre på de högre.)   

a. Kunde ni tydligt utläsa vilka poäng som krävdes för att komma upp i 
nivå?   

17. Hur utläste ni vilken nivå ni låg på?   
18. Hur upplevde ni att ha ett nivå-system? Varför? Förändringar?                  



 

19. Påverkades ni av att se kurskamraters resultat?   
20. På vilket sätt påverkades din motivation av att ha en poänglista?  
21. Skulle ni vilja designa om listan? På vilket sätt?   

  
Feedback: (kompetens)  

22. Hur upplevde ni den skrivna feedbacken (kommentarerna) ni fick genom 
Bb Learn? (Fick ni den på ett snabbt och "spel-realistiskt" sätt?)    

a. Fick ni feedback på varje uppgift genom Bb Learn? Om inte vad 
blev/hur kändes skillnaden?   
b. Sättet feedbacken kom på (som kommentarer i Bb Learn), kändes det 
bra eller hade det kunnat vara på ett annat sätt? (Ex: tillsammans med 
poänglistan?)  

23. Hur kändes skillnaden emellan snabb och långsam feedback i kursen?   
24. Saknades det någon typ av feedback?   

a. Mer kvalitativ? Mer poäng, mindre kommentarer?   
25. Hur påverkade feedbacken din kompetens/kunskap?   

a. Vad lärde ni dig av feedbacken?   
26. Hur skulle ni vilja ha feedback genom Bb Learn i en gamifierad kurs?   

a. I varje uppgift?   
b. Samlad på ett ställe, alla kommentarer?   
c. Hur detaljerad feedback vill ni ha?   
d. Är det skillnad på positiv eller negativ feedback?   

Övriga spelelement:   
27. Emblem:   

a. Beskriv när ni senast fick ett emblem, i gamification-sammanhang.   
b. Hur upplever ni användningen av emblem?   

Vill ni veta vilka emblem som finns eller ska de dyka upp allt efter som?   
c. Delar ni med dig och visar upp dina emblem?   

28. Pris & belöningar:   
a. När tycker ni att pris eller belöning passar in?   
b. Vad är en bra belöning?   
c. Vilket typ av pris uppskattar ni?   
d. Ska priset vara kopplat till systemet eller ska det vara något externt?   

29. Berättelse:   
a. På vilket sätt kan en berättelse underlätta för er i ett applikation?  
b. Har en berättelse någon påverkan på er när ni tar er an en uppgift i 
applikation?   
c. Hur påverkas ni av en berättelse i en applikation?   

30. Topplista:   
a. Hur upplever ni att synas på en topplista, där bäst är överst?   
b. Vad vill ni ha med i en topplista?   
c. Vilka topplistor är ni med på, som inte är rena spel?   

Avslut:  
31. Något mer som ni vill ta upp och kommentera på gällande design?   

   



 

Bilaga 2 - Poänglista i kursen Interaktiva prototyper  

 

 

 

  



 

Bilaga 3 - Gruppintervju, tillfälle 3 

Dessa frågor kommer att vara våra grundpelare för diskussionen under gruppintervjun. 
Innan vi börjar förklarar vi för dem hur upplägget går till och ber dem att komma med 
konstruktiv kritig gällande våra förslag till designmönster och skisser.  Efter varje svar 
försöker vi komma med följdfrågor som passar ämnet (ofta "varför").  
 

 Vi visar våra skisser som gjorts utifrån våra designmönster.  

1. Hur tycker ni att detta skulle fungera i Bb Learn?  

2. Saknar ni något?  

3. Eller är det bitar som är överflödiga?  

 Vi tar upp grundpelare från våra idéer till designmönster.  

4.  Poäng: (Poängen bygger på kurssens delmål.) 

a. Hur tycker ni att poängen presenteras? Tydligt nog?  

5. Nivå:  

a. Vad bör nivåerna förhålla sig till? Betygen?  

b. Hur många nivåer och delnivåer? 

6. Emblem:  

a. Var vill ni se emblemen på Bb Learn?  

b. Kan ni dela dem på andra sätt?  

c. Hur påverkas ni av att se dem alla innan ni fått dem?  

7. Poänglista:  

a. Var vill ni placera topplistan på Bb Learn?  

Passar listan in på Startsidan för kursen på Bb Learn?  

b. Hur känns det att se den på Startsidan varje gång ni kommer 

in på kursen?  

c. Saknar ni några element i topplistan?  

8. Förloppsindikator:  

a. Hur känns förloppsindikatorn när den är så nerskalad och 

enkel?  

b. Vilka delar tycker du förloppsindikatorn ska visa, 

delmål/kurs? 

9. Berättelse:  

a. Hur mycket ska berättelse beskriva de olika uppgifterna?  

b. Hur påverkas ni av att uppgifterna är utformade som 

berättelser?  

10. Feedback:  

a. Saknar ni feedback? Behöver den synas på ett annat eller 

tydligare sätt?  
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