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Abstrakt 

Studiens syfte är att genom en intervjubaserad empirisk undersökning undersöka elever 

i årkurs 6 uppfattningar om en spelifierad undervisning inom det matematiska området 

tabellundervisning. Studien undersöker även om spelifiering kan ha en betydelse för 

elevers inre respektive yttre motivation. I studien utförs intervjuer som föranleds av att 

respondenterna utför spelifierade lektionsmoment samt icke spelifierade 

lektionsmoment. Därefter analyseras och diskuteras intervjuerna genom att koppla 

samman data med Self Determination Theory. Detta för att undersöka hur elevers 

uppfattningar och hur deras inre respektive yttre motivation kan kategoriseras. 

Resultatet visar att med hjälp av spelifierande mekanismer kan traditionell 

tabellundervisning upplevas mer motiverande. Det är endast en ökad yttre motivation 

som kan identifieras genom en spelifierad undervisning. Utifrån analysen baserad på 

intervjuerna kan denna typ av undervisning vara ett komplement till pedagoger som vill 

motivera elever till att uppleva traditionella matematiska moment mer engagerande och 

motiverande.  

 

Nyckelord 

Spelifiering, Motivation, Spelbaserat lärande, Tabellundervisning 

 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till skolan vi fick besöka och de respondenter som deltagit i 

vår studie. Vi vill även rikta ett stort tack till Helén Sterner för god handledning samt 

stöttning under studiens gång.   
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1 Inledning 

Motivation är något som framhålls som en nyckelfaktor för att nå skolframgång. Bland 

annat anses lärares förväntningar och tro på eleverna vara den största påverkan på 

elevers motivation (Lozic, 2013). Denna påverkan brukar också framställas som 

pygmalioneffekten och har enligt forskningen en stor roll i huruvida elever känner sig 

motiverade i skolarbetet eller ej (Jenner, 2004). Det som inte nämns i Lozic (2013) lista 

på motivationshöjande faktorer är möjligheten att arbeta med spelifiering (gamification) 

i undervisningen. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

beskriver att ”matematikundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” 

(Skolverket, 2017:56). Vidare står det också att skolans uppdrag innefattar att stimulera 

elevers kreativitet och nyfikenhet. För att öka elevers intresse och nyfikenhet behöver 

läraren planera lektioner som upplevs motiverande för eleverna.   

Spelifiering handlar om att använda sig av redan kända spelmekanismer inom dator- och 

tv-spelutvecklandet till helt skilda områden, som till exempel skolan och 

undervisningen. En implementering av spelifierande mekanismer kan till exempel vara 

att ge eleverna möjlighet att samla på sig märken och nå nya nivåer genom att utföra 

olika uppgifter i undervisningen (Alsawaier, 2017). I grund och botten är spelifiering ett 

system som använder belöningar för att öka motivationen hos människor. Det kan vara 

viktigt att hålla isär spelifiering och användandet av spel i undervisningen. Alsawaier 

(2017) menar att spelifiering inte är så enkelt som att använda ett digitalt spel i 

undervisningen även om det kan vara ett sätt att spelifiera undervisningen. Istället 

handlar spelifiering om att implementera ett lager av spelelement i undervisningen för 

att öka engagemang och främja och motivera till ett positivt lärande. Genom att ge 

eleverna ett digitalt verktyg kan man som lärare inte anta att man då spelifierar 

undervisningen. Det går nämligen att använda spelifiering helt utan digitala verktyg och 

läraren kan då istället använda analoga verktyg för att motivera eleverna. Även om 

spelifiering är ett relativt nytt begrepp så kan man urskilja spelifierande 

implementeringar inom områden redan innan dator- och tv-spel hade uppfunnits och 

med andra ord långt innan begreppet spelifiering började användas. Ett exempel på när 

en sådan mekanism implementeras är i den svenska simskoleundervisningen. För att 

öka motivationen hos simskoleleverna får eleverna möjlighet att köpa olika 
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simkunnighetsmärken när de når specifika simkunnighetsmål som de sedan kan fästa på 

sin märkessköld. Detta sätt att motivera elever genom fysiska belöningar kan hjälpa 

eleverna att se och få ett synligt mått på deras egna framsteg och även tydligt visa vad 

de ska sträva mot härnäst.  

 

Under våra VFU-perioder har vi sett bristande motivation hos elever i årskurs 4–6 i 

ämnet matematik. Elever har uppvisat ett motstånd mot att följa matematikboken kapitel 

efter kapitel då de har uttryckt att de tycker det är tråkigt och ointressant.  

Färdighetsträning och moment som behöver repeteras många gånger för att eleverna ska 

lära sig dem uppfattas ofta som omotiverande och ointressanta (Hansson, 2015). 

Tabellundervisning är ett exempel på färdighetsträning och är därför utvalt som 

matematiskt område för studien. Motivation går att dela in i inre och yttre motivation. 

Vid en inre motivation drivs individen av egen vilja att utföra en uppgift medan vid en 

yttre motivation drivs man av yttre drivkrafter som till exempel belöningar och beröm 

(Deci & Ryan 2002). Ågren (2014) beskriver spelifiering i en arbetsplatskontext och 

lyfter exempel från industriarbete. Han anser att spelifiering i grund och botten handlar 

om att omvandla tråkiga rutinmässiga arbetssätt till mer spännande och 

motivationshöjande metoder. Han drar slutsatsen att det främsta syftet med spelifiering 

är att höja den yttre motivationen. I ett didaktiskt perspektiv är det viktigt att öka elevers 

inre motivation för att skapa ett intresse för ämnet som gör att eleven vill lära sig mer.  

 

Runt om i Sverige börjar fler lärare att använda sig av spelifiering trots att empirisk 

forskning inte har kommit så långt inom ämnet (Alsawaier, 2017). Enligt läroplanen 

(Skolverket, 2017) ska skolans verksamhet ständigt utvecklas kvalitativt genom att 

pröva och följa upp undervisningen. Denna studie är ett steg i att pröva spelifiering i en 

praktisk miljö och att stärka den nuvarande forskningen.  

  

2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om en spelifierad 

undervisning inom tabellundervisning. Studien undersöker huruvida spelifiering kan ha 

en betydelse för elevers inre respektive yttre motivation. 
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2.1 Frågeställning  

För att uppnå studiens syfte utgår vi från följande frågeställning: 

• På vilket sätt upplever elever en spelifierad undervisning och vilken betydelse 

har spelifiering för deras inre respektive yttre motivation? 

 

3 Bakgrund 

Spelifiering är ett relativt outforskat område inom den pedagogiska forskningen men har 

som princip används under en längre tid. Alsawaier (2017) beskriver spelifiering som 

ett sätt att implementera spelmekanismer i situationer utanför dator- och tv-

spelsvärlden. Han menar att i en pedagogisk kontext kan spelifiering användas som ett 

motivationshöjande element för elever som annars har svårt att motiveras av 

traditionella arbetsmetoder såsom att arbeta kapitel efter kapitel i matematikläromedel. 

Resultatet av Alsawaiers (2017) studie om spelifiering och dess effekt på motivation 

och engagemang visar att det råder en brist på empirisk forskning som testar teorier om 

spelifiering i skolan som verksamhet. Det finns ett behov av att forska empiriskt på 

vilken effekt dessa teoretiska idéer inom spelifiering har på elever i skolundervisningen. 

Syftet med vår studie är därför att undersöka hur spelifiering påverkar elever i årskurs 6 

inre och yttre motivation inom ämnet matematik samt att testa dessa teorier praktiskt.  

 

3.1 Begreppskarta över ämnesspecifika begrepp 

Följande begreppskarta presenteras för att beskriva och förklara viktiga begrepp som 

dyker upp i studien: 

Boss – Ett begrepp från dator- och tv-spel som syftar till en kraftfull fiende som är svår 

att besegra. 

HP – (Hit Points eller Health Points) är ett begrepp som används för att beskriva hälsan 

på en karaktär.  

MMORPG - (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) är en genre av 

datorrollspel där den virtuella världen delas av en mängd spelare som antar olika 

rollpersoner. Exempel på sådana spel är World of Warcraft från 2004 och Runescape 

från 2001. 

MUD – (Multi User Dungeons eller Multi User Dimensions) är en genre av datorspel 

som växte fram på 1990-talet. Spelen är textbaserade där spelare antar rollpersoner och 
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interagerar med varandra över spelens nätverksfunktioner. Spelen ses som föregångaren 

till dagens MMORPG. 

Spelifiering – Se avsnitt 3.4. 

 

3.2 Tabellundervisning som färdighetsträning 

Även om eleverna har tillräckligt goda förkunskaper för att utföra procedurberäkningar i 

multiplikationstabeller behöver de dock befästa dessa genom att färdighetsträna 

tabellerna. Färdighetsträning handlar om att repetera och arbeta med ett visst 

matematiskt innehåll. Färdighetsträning upplevs sällan motiverande eller stimulerande 

då den sällan är kopplad till elevernas intressen (Hansson, 2015). Att befästa 

multiplikationstabeller för att kunna utföra dessa beräkningar tidseffektivt kräver alltså 

upprepning i form av färdighetsträning. En sådan typ av färdighetsträning kan därför 

upplevas omotiverande och tråkigt vilket kan hindra elevers utveckling. 

 

3.3 Motivation 

Motivation är ett begrepp som är väldigt svårdefinierat eftersom betydelsen av 

motivation är något som skiljer sig från individ till individ (Ahl, 2004). Motivation kan 

delas upp i två olika typer av motivation; yttre motivation samt inre motivation. Det 

som kan vara typiskt för den yttre motivationen är att individen strävar efter att hitta 

motivation från olika individer som befinner sig i deras liv, det kan exempelvis vara 

förebilder inom deras intresseområden. Den yttre motivationen finns inte hos en själv 

utan man måste söka efter motivation hos andra individer  (Börjesson, 2012). Det kan 

även vara så att individer känner att de vill utföra ett moment för att få en bekräftelse 

genom en fysisk belöning (Bunke, Lohmann & Wennerberg, 2013). Till skillnad från 

den yttre motivationen styrs den inre motivationen av individens egna drivkrafter. Det 

finns olika faktorer som kan spela roll för den inre motivationen och var den kommer 

ifrån. En av dessa faktorer beskrivs som när en individ strävar efter att lära sig nya saker 

och finna nya områden att utforska och fördjupa sig i (Börjesson, 2012). Individen 

känner även ett behov av att lära sig saker eftersom hen ser kunskapen som meningsfull 

för sin egen utveckling. Deci och Ryan (2002) beskriver att de individer som ska utföra 

en aktivitet och som drivs av en inre motivation är mer motiverade till att färdigställa 

aktiviteten än individer som drivs av en yttre motivation. För att kunna utveckla sin inre 

motivation behöver människan söka sig till nya utmaningar. Deci och Ryan (2002) 
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menar genom att lyckas med sina utmaningar får individen ökat självförtroende och 

intresse för att vidareutvecklas.  

 

3.4 Spelifiering  

I följande avsnitt presenteras spelifiering samt skillnaden mellan spelifiering och ett 

spelbaserat lärande. 

 

3.4.1 Spelifiering eller spelbaserat lärande? 

Det är vanligt för lärare att likställa spelifiering med att använda sig av ett digitalt spel i 

klassrummet. Däremot finns det vissa skillnader mellan dessa arbetssätt. Çeker och 

Özdamh (2017) menar att ett spelbaserat lärande går ut på att använda ett redan färdigt 

digitalt spel i undervisningen. Av detta spel ställs inga krav på upplägg eller speciella 

mekanismer. Spelet behöver alltså inte vara utformat på något speciellt sätt och behöver 

endast behandla det område som läraren vill undervisa. Spelifiering däremot är något 

mer komplext och använder sig av speciella spelmekanismer ifrån spel men kan också 

användas i en analog miljö (Çeker & Özdamh, 2017). Exempel på sådana 

spelmekanismer förklaras närmare i avsnitt 3.4.2. Det som är gemensamt med dessa 

mekanismer är att de används för att motivera till ett förbättrat deltagande (Çeker & 

Özdamh, 2017). En spelbaserad undervisning kan innehålla delar av spelifiering men 

kräver det inte. Matteportal.se är en webtjänst som tillhandahåller matematikuppgifter 

som elever kan arbeta med. Läraren kan också dela ut särskilda uppgifter till eleverna. 

På hemsidan Matteportal.se går det att läsa att spelifiering är en central del av deras 

webtjänst och att detta ska locka till ett roligare lärande. På Matteportal.se får eleven 

möjlighet att samla på sig erfarenhetspoäng under tiden som hen arbetar i webtjänsten. 

Detta sätt att använda erfarenhetspoäng för att motivera eleverna till att fortsätta arbeta 

med nya uppgifter är en spelifierad mekanism (Alsawaier, 2017). Att arbeta med 

matteportal.se under en lektion betyder att undervisningen är en spelbaserad 

undervisning där spelet i sig använder sig av spelifierade principer. Anledningen till 

varför det är viktigt att förstå skillnaden mellan spelifiering och ett spelbaserat lärande 

är att det idag finns en föreställning hos lärare att spelifiering är att endast använda ett 

digitalt spel i undervisningen (Çeker & Özdamh, 2017). Därför beskrivs spelifiering 

närmare i nästa avsnitt. 
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3.4.2 Vad är spelifiering? 

För att förstå vad spelifiering är måste man också ha en insikt i vad dator- och tv-spel 

är. Ett rimligt antagande är att dator- och tv-spelsutvecklare vill skapa spel som 

konsumenter finner både intressanta och roliga för att kunna sälja spelen på marknaden. 

För att uppnå detta resultat använder sig spelutvecklare av särskilda spelmekanismer 

som lockar spelaren till att vilja spela och fortsätta spelet. I bred mening kan spelifiering 

förklaras som ett koncept som lånar spelmekanismer från dator- och tv-spel och 

implementerar dessa i andra situationer utanför spelindustrin (Alsawaier 2017). Att 

använda särskilda spelmekanismer från dator och tv-spel för att göra undervisningen i 

skolan mer motiverande och intressant för eleverna är att använda sig av spelifiering 

(Hitchens & Tulloch, 2018). Exempel på spelmekanismer som spelifiering använder sig 

av kan vara; märkesinsamling, poäng och erfarenhetsnivåer eller uppdrag och 

utmaningar (Alsawaier 2017). Nedan beskrivs hur dessa spelmekanismer kan användas i 

en spelifierad undervisning. 

 

Märkesinsamling – Som nämns i inledningen kan man historiskt se exempel på att 

principen som spelifiering bygger på har använts långt innan begreppet spelifiering 

började användas. De svenska simkunnighetsmärkena är ett sådant exempel och 

pojkscouterna i USA började använda märkesinsamling redan 1911. Märkesinsamling 

har som största fokus att motivera elevers engagemang som i sin tur även påverkar 

elevernas motivation positivt (Devedžić & Jovanović 2015). Märkesinsamling går att 

applicera i en spelifierad undervisning på många olika sätt. Märkena kan vara fysiska 

som eleverna samlar i böcker enskilt eller tillsammans på klassrumsväggen. Märkena 

kan också vara digitala där elever fyller ett digitalt album med digitala märken. Eleverna 

kan till exempel tilldelas ett märke när de utfört en viss matematikuppgift. Syftet är att 

höja motivationen på detta sätt genom denna yttre belöning. 

 

Poäng och erfarenhetsnivåer – Poäng som belöning är ett vanligt belöningssystem inom 

spelifiering och likt märkesinsamling går det att applicera på många olika sätt. När 

elever samlat in ett visst antal erfarenhetspoäng når de en ny erfarenhetsnivå som på 

engelska refereras som levels. Dessa nivåer är landmärken som fungerar som större 

belöningar som eleverna strävar efter att nå genom att utföra ett visst arbete. 
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Uppdrag och utmaningar – I ett uppdrag eller under en utmaning möter eleverna en 

berättelse om bakgrunden till ett uppdrag eller en utmaning som eleverna ska utföra. 

Målet med att använda sig av en spännande handling är att skapa en intressant och 

engagerande inställning hos eleverna till lektionen (Alsawaier, 2017). Förhoppningen är 

att en spelifierad lektion med fokus på uppdrag och utmaning ska skapa en ökad känsla 

av äventyrslystnad genom att använda element av upptäckande och utforskande. 

Uppdrag och utmaningar är också ett sätt att låta eleverna samarbeta genom att 

tillsammans sträva mot ett eller flera gemensamma mål. 

 

3.5 Speldeltagare 

Dator- och tv-spel har deltagare som spelar spelen. En spelifierad undervisning har 

också deltagare men då i form av elever. Under en spelbaserad aktivitet är det självklart 

att se eleverna som speldeltagare då de faktiskt spelar digitala spel. I en spelifierad 

aktivitet som använder sig av spelmekanismer kan man också se eleverna som 

speldeltagare i aktiviteten (Tu m.fl., 2015). Nedan förklaras olika typer av speldeltagare 

i datorspel och hur dessa olika typer kan vara av intresse när man utvecklar en 

spelifierad undervisning.  

 

3.5.1 Speldeltagare i dator- och tv-spel 

Enligt en studie från 1993 kan man urskilja fyra olika typer av speldeltagare i 

spelgenren MUD (se avsnitt 3.1) (Bartle 1996). Undersökningen baserades på att man 

kan urskilja olika typer av spelare i ett textbaserat flerspelarspel (MUD) från 90-talet. 

MUD kan ses som föregångaren till dagens MMORPG. Man kan dela upp dessa spelare 

i fyra olika typer beroende på vad som motiverar speldeltagarna att fortsätta spela 

spelet. 

Achiever är den första typen av speldeltagare och deras drivkraft handlar om att nå nya 

nivåer och samla på sig rikedomar.  

Explorer drivs av att utforska spelvärlden samt att samla unika föremål.  

Socialiser bryr sig mest om andra speldeltagare och ser samarbetet inom spelvärlden 

som viktigast.  

Killer styrs av tävlingslystnad och de vill helt enkelt vara bättre än andra på spelet.  
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3.5.2 Deltagare i en spelifierad undervisning 

Det finns en problematik i att utgå från att dessa fyra olika spelartyper även går att 

urskilja i andra spelgenrer utöver MUD. Det finns heller ingen korrelation i forskning 

som visar att elever antar roller som killer, achiever, explorer eller socialiser i ett 

specifikt spelifierat moment. Tu m.fl. (2015) menar dock att det är viktigt att förstå att 

elever har olika drivkrafter när de utför ett moment. De menar att det är fel att anta att 

olika typer av speldeltagare inte spelar någon roll för utgången för en spelifierad 

undervisning.  

 

Även om det är problematiskt att använda dessa fyra kategorier när man pratar om 

spelifiering kan de hjälpa läraren att förstå varför ett spelifierat moment blev mer eller 

mindre lyckat. Tu m.fl. (2015) menar att den viktigaste delen när man designar en 

effektiv spelifierande undervisning är att förstå eleverna och deras preferenser. Om 

elever inte vill utföra ett spelifierat moment där fokus är att samla ihop virtuella märken 

kan ett rimligt antagande vara att dessa elever inte drivs av att samla ihop märken till 

deras samling. Om man skulle använda sig av Bartles teori (1996) kan man dra 

slutsatsen att deltagarna inte är några achievers och faller istället in under en annan 

kategori. Detta kan vara en del av varför eleverna kände sig omotiverade och därför kan 

det vara nyttigt att ha med sig Bartles speldeltagartyper i bakgrunden när en spelifierad 

undervisning analyseras.   

 

3.6 Sammanfattning av bakgrund 

Spelifiering går att använda på många olika sätt och det begränsas inte till användning 

av digitala spel i undervisningen. Trots att Bartles (1996) undersökning är begränsad till 

en särskild spelgenre från 1990-talet är det viktigt att se eleverna som individer som 

motiveras av olika belöningar och drivkrafter även i en spelifierad undervisning. Vidare 

har inlärning av multiplikationsinlärning genom färdighetsträning beskrivits som något 

som kan uppfattas som omotiverande för eleverna. Elevers motivation är något som styr 

huruvida eleverna upplever drivkraften i att utföra en aktivitet och går att dela in yttre 

respektive inre motivation.  
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4 Teorianknytning  

Majoriteten av tidigare forskning och vetenskapliga artiklar inom ämnet spelifiering och 

texter om inre respektive yttre motivation använder sig av Self-Determination Theory 

(SDT) (Alsawaiers, 2017, Garon‐Carrier, Boivin, Guay, Kovas, Dionne, Lemelin & 

Tremblay  2016). SDT presenterar en modell för att beskriva inre och yttre motivation. 

Eftersom studien syftar till att undersöka elevers uppfattningar om spelifiering och hur 

spelifiering kan bidra till yttre respektive inre motivation så valdes SDT ut som en 

relevant teori att använda i denna studie. 

 

4.1 Self-Determination Theory (SDT)  

Self-Determination Theory är en teori som presenterar begreppet motivation med hjälp 

av en modell. Modellen består av ett spektrum av olika kvaliteter av motivation (Deci & 

Ryan, 2002). Spektret är indelat i tre delar (se figur 1).  

 

Figur 1: Modell av Deci och Ryans Self-Determination Continuum (2002). 

 

Den första delen till vänster i modellen benämns som avsaknad av motivation 

(Amotivation - AM). Mitten av spektret beskrivs som yttre motivation (Extrinsic 

Motivation - EM). Den högra sidan av spektret benämns som inre motivation (Intrinsic 

Motivation - IM). Dessa tre huvuddelar består i sin tur av olika typer av regleringar som 

förklarar vilka drivkrafter som ligger bakom när människor känner sig motiverade att 

utföra något (Deci & Ryan, 2002). Både spektret och regleringarna beskrivs närmare i 

följande avsnitt. Då studien är riktad mot skolan kommer exempel hämtas från skolans 

värld när de olika regleringarna beskrivs. De följande beskrivningarna av spektret är 

direkta tolkningar av Deci och Ryans (2002) Self-Determination Continuum.  
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Avsaknad av motivation – (Amotivation) 

Icke-reglering (non-regulation) - När elever uppmanas att utföra en aktivitet kommer de 

kognitivt avväga huruvida de känner sig motiverade att utföra aktiviteten eller ej. De 

elever som befinner sig inom denna del av spektret har en avsaknad av motivation. 

Eleven styrs inte av sitt eget självbestämmande och saknar intentioner för att utföra en 

uppgift eller endast delta passivt i den. Elever kan uppfatta aktiviteten som icke givande 

och ser därför ingen mening med att utföra den. 

 

Yttre motivation – (Extrinsic Motivation) 

Denna del av spektret är sedan uppdelat i fyra delar där motivationen går från icke 

självbestämmande till självbestämmande. Dessa fyra kategorier av regleringar påverkar 

motivationen genom yttre faktorer och kallas därför för yttre motivation. 

 

Yttre reglering (External Regulation) - Den minst självbestämmande formen inom EM 

kallas för yttre reglering. Elever inom denna del utför en aktivitet antingen för att få en 

belöning eller för att undvika ett straff. En elev som utför exempelvis en läxa endast för 

att få en guldstjärna i sin skrivbok faller in under denna kategori.  

 

Inre reglering (Introjected regulation) - Inom denna del känner sig elever motiverade att 

utföra en aktivitet är att leva upp till andras förväntningar eller för att undvika 

skuldmedvetenhet hos en själv om aktiviteten inte utförs. Ett exempel på detta är när en 

elev utför sin hemläxa endast för att hen vet att läraren förväntar sig detta och att hen 

kommer känna en skuldmedvetenhet inför läraren om den inte utförs.  

 

Identifierad reglering (Identified Regulation) - Identifierad reglering är när människor 

själva känner att uppgiften är meningsfull. Exempelvis känner eleven ett driv i att klara 

av uppgifterna som hen har blivit tilldelad men fortfarande är det den yttre motivationen 

som driver eleven att lyckas med uppgifterna i undervisningen.  

 

Integrerad reglering (Integrated regulation) - Integrerad reglering är en mycket 

självbestämmande motivation där människan känner sig manad att utföra uppgiften då 

den är viktigt för individers värderingar och identitet.  
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Inre Motivation – (Intrinsic Motivation/regulation) 

Inre reglering - innebär att elever utför en aktivitet för de känner nöje inför den och kan 

även se att de lär sig något som de senare kommer ha nytta av. Elever inom IM drivs av 

att överträffa sig själva genom att utföra olika aktiviteter. Denna typ av motivation styrs 

av inre faktorer och kan därför också ses som inre motivation. 

 

Dessa kategorier av reglering bör inte ses som en kontinuerlig väg där eleverna startar i 

AM och rör sig mot IM. Deci och Ryan (2002) förklarar istället det som att elever kan 

ta in de olika regleringskategorierna beroende på vilken aktivitet de förväntas utföra. 

Deci och Ryan (2002) menar att ju äldre eleverna blir tenderar de att lättare kunna nå en 

mer självbestämmande motivation då deras kognitiva förmåga utvecklas med åldern. En 

av SDT:s utgångspunkter är att människan strävar efter att uppnå självständighet och 

därför utföra aktiviteter som drivs av en inre motivation (Deci & Ryan 2002). 

 

4.2 SDT – ett sätt att kategorisera motivation 

Som nämnts tidigare så delas SDT upp i olika regleringar för att avgöra vilken typ av 

motivation elever känner inför olika uppgifter eller aktiviteter. SDT kan användas som 

ett verktyg för att avgöra vilka drivkrafter en individ känner inför att antingen utföra 

eller inte utföra en aktivitet. Genom att använda ett SDT-perspektiv kan man kritiskt 

granska data som handlar om varför elever vill utföra vissa aktiviteter. Därefter kan 

dessa drivkrafter placeras in i SDT:s olika regleringar (se avsnitt 4.1) för att skapa 

förståelse om individen drivs av en inre eller yttre motivation. SDT är relevant som 

perspektiv för att besvara studiens frågeställning då den syftar till inre och yttre 

motivation. En närmare beskrivning på hur SDT kommer att användas som verktyg för 

att analysera resultaten förklaras i Bearbetning av data (avsnitt 6). 

 

5 Metod 

I kommande avsnitt beskrivs valet av metod och hur insamlandet av data gick till. 

Därefter beskrivs urvalet och etiska principer. 

 

5.1 Val av metod 

Metoden som valdes ut i studien var uppdelad i två delar. Den ena delen bestod av tre 

olika lektionsmoment som respondenterna fick delta i som grupp. Den andra delen 
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bestod av semistrukturerade intervjuer med tre av respondenterna. Nedan beskrivs de tre 

olika lektionsmomenten och varför de var viktiga för att besvara studiens frågeställning. 

Därefter beskrivs och motiveras valet av semistrukturerade intervjuer som en del av 

metoden.  

 

5.1.1 Lektionsmoment 

För att få svar på frågeställningarna genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

utformades också tre olika lektionsmoment där två moment innehöll olika former av 

spelifiering och ett moment innehöll en icke spelifierad undervisning. Studiens 

frågeställningar hade inte kunnat besvaras utan lektionsmomenten som skedde innan 

intervjuerna. Anledningen till detta var då frågor inte kunnat ställas direkt till 

respondenterna om hur de upplever spelifiering. Respondenterna kände nämligen inte 

till begreppet spelifiering och fick därför vara delaktiga under de olika 

lektionsmomenten för att skapa sig en uppfattning om hur de upplevde de olika 

momenten. Respondenterna fick inte reda på om ett moment var spelifierat eller inte och 

kom heller inte i kontakt med begreppet spelifiering under studien. 

  

Tre olika lektionsmoment konstruerades med avsikt att respondenterna skulle testa på 

olika sätt att möta och inte möta spelifiering. Det första momentet innehöll inga 

belöningar eller principer hämtat från spelifiering. Det andra lektionsmomentet byggde 

på att eleverna arbetade på hemsidan matteportal.se som använder sig av märken och 

erfarenhetspoäng som spelifierande belöningssystem. Det tredje momentet skapades 

efter de riktlinjer som lyfts i avsnitt 3.4.2 om vad spelifierande undervisning kan vara 

och använde sig av uppdrag och utmaningar med syftet att skapa en intressant och 

engagerande inställning hos eleverna i en analog miljö. Varje lektionsmoment gavs 15 

minuter för utförande varav 5 minuter ägnades åt instruktioner för momentet. Nedan 

förklaras de tre olika lektionsmomenten i detalj. 

  

Lektionsmoment 1: 

Det första lektionsmomentet som respondenterna utförde var en typ av analog 

tabellträning inom multiplikationstabellen Eleverna fick varsitt papper med en 

multiplikationstabell. När de kände att de var klara med pappret fick de räcka upp 

handen varpå vi som ledare av lektionen kom fram och rättade. Om det var några fel 

bad vi eleverna titta på dem samtidigt som de fick frågan om de ville ha ett nytt papper. 

Det fanns inga krav på att eleverna skulle göra ett visst antal papper utan istället fick de 
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utföra så många tabeller som de hade lust och motivation till. Detta moment innehöll 

inga belöningar i någon form. När 10 minuter hade gått informerade vi eleverna att de 

kunde slutföra talet de höll på med och sedan samlades tabellerna in. 

  

Lektionsmoment 2: 

Under lektionsmoment 2 fick respondenterna färdighetsträna multiplikationstabeller 

genom matteportal.se där eleverna blev tilldelade övningar direkt på deras elevkonto. 

När respondenterna slutförde en övning tilldelades de erfarenhetspoäng och när de 

samlat in tillräckligt många erfarenhetspoäng uppnåddes en ny erfarenhetsnivå. Märken 

samlades in när nya erfarenhetsnivåer uppnåddes i form av monsterkort som lades till i 

elevens konto. I detta moment rättar matteportal.se uppgifterna direkt efter eleverna har 

slutfört dem. På detta sätt ser eleverna direkt om de svarat rätt eller ej på varje enskild 

uppgift. Eleverna var redan väl förtrogna med att arbeta med Matteportal.se eftersom de 

hade arbetat med tjänsten tidigare och redan hade egna elevkonton. 

  

Lektionsmoment 3: 

Lektionsmoment 3 hade fokus på det introducerande momentet där en historia och 

bakgrund berättades. Eleverna hade fortfarande som fokus att färdighetsträna 

multiplikationstabellerna men introduceras denna gång med ett syfte och ett mål med att 

utföra övningarna. Målet med momentet introducerades genom att förklara för eleverna 

att de var tvungna att besegra en drake. Eleverna fick reda på att de antog rollen som 

beväpnade riddare med pilbågar i en fantasivärld där drakar härjar fritt. I detta nu 

attackerar en drake deras geografiska plats och det enda sättet att rädda skolan var 

genom att utföra matematiska beräkningar så de träffade draken med pilarna. På 

projektorn spelades en animation där en drake flög omkring och sprutade eld. Man 

kunde även se drakens hälsa genom förkortningen HP (health-points). Animationen var 

skapad på hemsidan scratch.mit.edu för detta ändamål och går att finna genom att söka 

på Drakjakten.101. Momentet presenterades som en boss-strid och krävde en gemensam 

ansträngning från eleverna för att lyckas besegra denna fiende. De fick reda på att 

draken hade 200 i hälsa vid starten av momentet. Multiplikationstabellerna som 

användes under lektionsmoment 1 delades ut till eleverna. De blev informerade om att 

varje tabell representerade en pil. Om de lyckades lösa tabellen med max två fel så 

kommer pilen träffa draken och sänka HP med 10 poäng. Om de lämnade in tabellen för 

rättning och den innehöll mer än två fel skulle pilen missa draken och istället skulle 



  
 

16 

draken hinna hela 5 poäng av dess HP. När eleverna var färdiga med en tabell lämnades 

den fram till rättning utan att eleverna själva såg vilket resultat de fick, istället hämtade 

de en ny tabell och återgick till sin plats. Efter en stund kunde eleverna förstå med hjälp 

av olika ljudfiler om en tabell var korrekt och en pil visades på animationen. Om pilen 

missade spelades ett annat ljudklipp och ett hjärta visades över draken på animationen. 

På detta sätt kunde inte eleverna urskilja vem som hade beräknat vilken tabell. Eleverna 

gavs 10 minuter för att försöka få ner drakens HP till 0. Tillsammans lyckades de 

besegra draken och de kunde då se draken flyga iväg samtidigt som en applåd spelades 

upp ur högtalarna. 

 

Avslutningsvis kan vi göra distinktionen att lektionsmoment 1 varken är spelifierande 

eller spelbaserat lärande då det varken innehåller spelifierande principer eller digitala 

verktyg. Lektionsmoment Matteportal.se är en spelbaserad undervisning som innehåller 

spelifierande principer som inte styrs av läraren. Lektionsmoment Drakjakten är 

komponerat efter spelifierande principer som uppdrag och utmaningar samt poäng (se 

avsnitt 2.4). Fokus under denna spelifierande undervisningsmetod är att bygga upp en 

bakgrund och ett mål med lektionen som eleverna finner både motiverande och 

stimulerande samtidigt som de färdighetstränar multiplikationstabellerna. 

 

5.1.2 Semistrukturerad intervju 

Syftet med studien var att undersöka hur spelifiering kan bidra till en inre respektive 

yttre motivation och därför användes mänsklig interaktion för att kunna fördjupa oss i 

syftet och frågeställningarna (Denscombe, 2016). Det är lämpligt att använda sig av 

mänsklig interaktion när studiens metod grundar sig i att utöva praktiska aktiviteter i 

form av undervisning samt få elevernas åsikt om hur lektionsmomenten motiverat 

eleverna (Denscombe, 2016). Den typ av intervju som genomfördes var en 

semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju finns det färdiga frågor där den 

som intervjuar är flexibel och kan ta frågorna i blandad ordningsföljd samtidigt som 

man låter respondenten få styra sina svar och åsikter. Svaren blir relativt öppna och den 

intervjuade får utveckla sina åsikter och synpunkter utifrån frågorna (Denscombe, 

2016). Till skillnad från strukturerade intervjuer som riktar in sig på att den som 

intervjuar har kontroll över frågorna och även svarens utformning och frågorna blir 

stängda (Bryman, 2011). Fördelen med semistrukturerad intervju är att datainsamlingen 

blir mer detaljerad och det blir oftast en djupare information och den som intervjuar kan 

ge följdfrågor om den som intervjuar vill få ett tydligare svar på respondentens tankar. 
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Under intervjun kan det märkas om respondenten känner att hen ej förstår frågorna och 

kan på så vis förtydliga för respondenten, något som exempelvis inte är möjligt vid 

postenkät. En annan fördel är att intervjuerna blev inspelade vilket gjorde det lättare att 

arbeta med informationen vi fick till studien och datainsamlingen blev mer trovärdig 

(Denscombe, 2016). Att utföra en studie där man vill få insikt i respondentens åsikter, 

uppfattningar och känslor är intervju ett bra sätt att samla in data på (Denscombe, 2016). 

Intervjufrågorna (se bilaga A) utformades efter en struktur som tog reda på vad eleverna 

kände inför de olika lektionsmomenten men tillät samtidigt följdfrågor som styrdes av 

vad respondenterna svarade. 

 

5.2 Urval 

Det enda kravet på skolan där studien skulle utföras på var att den skulle vara en 

mellanstadieskola med en verksam årskurs 6. Därför valdes en mellanstadieskola ut som 

var villig att ta emot oss under en förmiddag för att utföra studien. Ytterligare en aspekt 

var att eleverna gick i årskurs 6. Enligt Hwang & Nilsson (2011) så har barn i denna 

ålder kommit till det stadie där de har ett konkret operationellt tänkande, det vill säga att 

barn förstår logiska principer om principerna går att koppla till konkreta övningar. 

Barnen kan även tänka mer objektivt och kan beskriva sina egna tankar och hur de 

kommit fram till sitt beslut. Därför har vi valt att använda oss av respondenter i en 

årskurs 6. Kravet var också att eleverna skriftligt tilläts delta i studien av sina 

vårdnadshavare, samt att de själva skriftligt godkände deras deltagande i 

undervisningstillfället samt den efterföljande intervjun.  

 

När man gör denna typ av undersökning som grundas på mänsklig interaktion finns det 

en risk i att uteblivet deltagande blir relativt stor (Denscombe, 2016). Därför var det 

viktigt att skicka ut informationsbrev i form av ett missivbrev i god tid för att ta reda på 

antalet villiga deltagare. Det resulterade i fem stycken deltagare. Alla fem var delaktiga 

under lektionsmomenten men endast tre deltog i intervjuerna. De respondenter som 

deltar under intervjutillfället är oftast utvalda på grund av att de har en speciell kunskap 

inom området som skall intervjuas i (Denscombe, 2016). Den speciella kunskap som 

respondenterna behövde ha om spelifiering blev de förtrogna med under 

lektionsmomenten. Alla fem deltagare i studien var möjliga respondenter till 

intervjumomentet och därför valdes tre deltagare ut slumpmässigt för vidare intervju.  
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5.3 Etiska principer 

I en studie som denna är det viktigt att respektera de inblandade respondenterna och 

därför är det oundvikligt att inte följa de forskningsetiska principerna. Enligt 

Vetenskapsrådet (2007) beskrivs fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna. 

Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

  

Informationskravet: 

För att förhålla sig till det första forskningsetiska kravet kommer vi att informera 

eleverna och vårdnadshavare om studiens syfte och hur studien kommer att redovisas 

för att förhålla oss till informationskravet (Vetenskapsrådet, 2007).  

Samtyckeskravet: 

Det andra huvudkravet är att eleverna fick styra över sin medverkan i studien utifrån 

deras egna villkor. De fick avbryta sin medverkan när som helst och de behövde inte 

lämna en förklaring till avhoppet. Vårdnadshavarna blev informerade om studien och 

deras skriftliga samtycke krävdes för att få genomföra den kvalitativa studien 

(Vetenskapsrådet, 2007). 

Konfidentialitetskravet: 

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet och med det anses att individernaa i 

undersökningen fick sina personuppgifter skyddade och obehöriga kan ej ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2007). 

Nyttjandekravet: 

Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket betyder att uppgifter som är insamlade 

om enskilda individer endast skall användas till forskning (Vetenskapsrådet, 2007). 

  

För att studien skulle förhålla sig till dessa fyra forskningsetiska krav författades ett 

missivbrev till respondenterna och deras vårdnadshavare (se bilaga B). Brevet skickades 

till alla elever i en årskurs 6 varav fem av dem gav sitt skriftliga godkännande att delta i 

studien. Dessa fyra huvudkrav inom forskningsetik beaktades i studien för att få 

respondenterna att känna sig bekväma med att en studie utfördes med hjälp av deras 

agerande och känslor. 
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6 Bearbetning av data 
Frågorna som ställdes under intervjun innehöll inte ordet motivation på något sätt och 

detta var ett medvetet val då motivation kan vara ett svårt begrepp för elever i årskurs 6. 

Respondenterna fick därför utföra 3 lektionsmoment innan intervjuerna där de på detta 

sätt kom i kontakt med spelifierad undervisning (se avsnitt 5.1.1). Under intervjuerna 

ställdes frågor om vad de tyckte om de olika lektionsmomenten. Om respondenten gav 

svaret ”det var roligt” så ställdes följdfrågan ”vad var det som gjorde momentet roligt?”. 

Om följdfrågorna är öppna kommer också svaren vara öppna och elevernas känslor och 

synpunkter blir synliga (Descombe, 2010). SDT blir användbar när respondenterna givit 

sina öppna svar om vad de tyckte om lektionsmomenten eftersom frågorna om vad som 

fick eleverna att utföra ännu en multiplikationstabell försöker fånga elevernas tankar om 

vad som motiverar dem i det givna lektionsmomentet. Svaren analyseras genom att 

jämföra med STD:s olika regleringar för att se var respondentens svar passar in.  

 

Härmed fingerar vi ett exempel för att visa hur bearbetningen av data kommer gå till. 

Ponera att ett svar från eleven lyder att hen valde att ta ett nytt papper då de antog att det 

var det som förväntades av hen från läraren. Enligt Deci och Ryan (2002) skulle detta 

betyda att denne elevs motivation inom lektionsmomentet styrs av en inre reglering. 

Eleven känner en förväntan från en annan individ och vill undvika skuldkänslor som 

uppstår vid uteblivit genomförande. Motivationen är icke självbestämmande och styrs 

av yttre faktorer vilket innebär att lektionsmomentets uppbyggnad skulle i det här fallet 

bidra till en yttre motivation. Inom resultatavsnittet kommer data från respondenterna, 

det vill säga intervjusvaren från respondenterna, att bearbetas på detta sätt. 

 

7 Resultat  
Nedan sammanfattas de tre intervjuerna med avsikt att lyfta fram elevens svar som är 

relevanta för studiens syfte och frågeställning. De tre intervjuerna presenteras på samma 

sätt; Först presenteras respondenternas övergripande tankar om matematik och 

multiplikationstabeller. Sedan beskrivs respondenternas upplevelser om de olika 

lektionsmomenten. Därefter beskrivs respondenterna som speldeltagare. Efter varje 

respondentbeskrivning följer ett avsnitt som heter teorianknytning. I teorianknytning 

kopplas elevernas svar ihop med studiens teori (SDT) för att besvara forskningsfrågan 

och studiens syfte. Denna uppdelning utfördes för att strukturera resultaten. 

Respondenterna har fått fingerade namn för att underlätta analysen av intervjuerna.  
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Respondent 1 - Björn 

Björn har som favoritintresse att spela dator- och tv-spel och spelar helst Fortnite och 

GTA (Grand Theft Auto). Björn har engelska som favoritämne i skolan då han anser att 

det är viktigt att ”man lär sig ett nytt språk och kan prata det i många länder och så”. 

Björn svarar att han tycker att multiplikation är det roligaste momentet inom matematik. 

När Björn får frågan om hur han tränar på multiplikationstabellerna svarar han: ”Jag tar 

tiden och sen skriver jag när jag är klar och stoppar tiden och rättar den om det blir rätt 

och om det blir fel gör jag det en gång till för att bli bättre”. Björn ser en anledning till 

att bli bättre och säkrare på multiplikationstabellerna. På frågan om varför det är viktigt 

med multiplikationstabeller svarar han nämligen: ”Ja för om man ska jobba med 

någonting i matten är det bra att kunna matten, asså på längd och så” 

 

Björn har som roligast under en matematiklektion då han får arbeta i program som han 

betraktar som spel, exempelvis Matteportal.se. Det som Björn lyfter som en 

nyckelpunkt till varför detta arbetssätt är roligt är att man blir tilldelad poäng och kan 

därmed tävla mot klasskamrater eller datorn: ”Jag tror man räknar upp asså det är ett 

spel när man ska ha olika så här typ poäng om man har rätt eller fel så får visst poäng 

kan man spela mot andra”. Björn hade velat ha mer av denna typen av arbetssätt i sin 

matematikundervisning. Frågan om vilket arbetssätt som gör att Björn lär sig som mest 

tycker Björn är svårbesvarad. Istället svarar han att han lär sig mest när han får arbeta 

med division i matematikboken. 

  

Upplevelser om lektionsmomenten 

Björn ansåg att alla tre lektionsmomenten var roliga när frågor ställdes separat om de 

olika lektionsmomenten. När Björn senare svarade på frågan om vilken eller vilka av de 

olika momenten som var roligast svarade han att Matteportal.se och drakjakten var 

roligast. Anledningen till varför Björn tyckte att de två senare momenten var roligare 

var eftersom han såg likheter till spel i momenten. En aspekt till varför Björn föredrog 

Matteportal.se och Drakjakten var eftersom han kunde urskilja ett mål med momenten: 

”För båda innehöll spel och man skulle klara uppgifter. Tvåan var att man skulle klara 

tabeller, trean också men då skulle man jaga bort draken” Björn tillfrågades om han 

gick upp i level (erfarenhetsnivå) under arbetet med momentet Matteportal.se och 

svarade: ”Ja en, jag var i 35 och gick upp till 36 och det tar ett tag innan man går upp 
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efter level 30”. Eftersom att respondenten uppnått en ny erfarenhetsnivå så fick han ett 

nytt monsterkort som belöning och berättade: ”Det va roligt att få ett nytt kort och se 

vad man får”. Björn berättar att målet med Drakjakten var att jaga bort draken och detta 

gjorde det roligare. Moment 1 saknar denna typ av mål med momentet enligt Björn; 

”Det fanns inget mål man bara räknade och så” Björn berättar om hur matematikboken 

saknar detta kortsiktiga mål som drakjakten erbjöd. Han uttrycker en motvilja att arbeta 

i matematikboken när han berättar om vad han helst hade arbetat med: ”Jag hade tagit 

draken för då hade asså haft roligare för då är det ett spel och klara ut en mattebok ska 

man bara göra sidor tills man är klar och sen fortsätta och göra andra sidor”. Björn får 

följdfrågan om matteboken inte känns lika lockande som drakjakten och ger då svaret: 

”Eh nej… Det är roligare med draken”. 

  

 

Elev som speldeltagare 

När Björn fick frågan om vad det är som är roligt med spelet Fortnite så gav han svaret: 

”man ska typ döda folk och bygga andra och sen ska man få vinst och vinna också och 

sen får man olika skins som ser olika ut och det är roligt att få nya saker och 

så”. Skins är olika dräkter till sin karaktär och bygga andra syftar till att sätta ut väggar i 

spelet för att skydda sig själv. Björn nämnde även att han spelade GTA och det roligaste 

med detta spel var att döda folk, köpa bilar och skaffa pengar. Hans uppfattning om hur 

det är att samarbeta med andra inom spelandet förklarade han på följande vis: ”ja när 

man spelar med andra är det lättare för när man spelar själv får man spela mot andra 

som är mycket bättre och då är det svårare. Men om du spelar med nån annan som är 

bra som en själv så är det lättare”. Han upplever att det är både roligt att spela 

själv samt samarbeta med andra spelare i de två olika spelen. Enligt Björn så tycker 

han om att utforska och utföra uppdrag inom spelen. I spelet Fortnite så finns 

det uppdrag som kan utföras varje vecka för att ge möjlighet att gå upp i level. Intervjun 

avslutades med frågan om Björn gillade att samarbeta eller arbeta själv när han arbetade 

med matematik varpå han svarade: ”både och, för om man kör matteboken så jobbar 

man ju själv för alla är på olika ställen. Men när man är på chrome books kan 

man jobba ihop för då är man också på olika ställen med då kan man hjälpa 

varandra”. Därefter fick han utveckla sitt svar och han kom fram till att när 

man arbetar med chrome books är det lättare att hjälpas åt. Detta eftersom att man i 

Matteportal.se befinner sig i olika nivåer och beroende på nivå så har man mer 
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kunskap inom matematik. Han menar:” ja men asså typ om man är på nivå 2 och 10 för 

då är det lättare för man gjort klar det man kan typ säga en lite ledtråd hur man ska 

tänka och så”. 

 

Björn gillar att samla på saker, utforska spelmiljöer och tävla mot andra samtidigt som 

han uppskattar att samarbeta med andra. Detta skulle betyda att Björn faller in under 

alla fyra typer av speldeltagare enligt Bartle (1996). Björn uttrycker under intervjun att 

han finner märkesinsamling, uppdrag och utmaningar som spännande och motiverande. 

Detta kan bero på att han passar in på både spelartypen Achiever och Explorer.  

 

Teorianknytning:  

Björn berättade inledningsvis av intervjun att han gärna övar på multiplikationstabeller 

hemma för att bli mer effektiv och som han uttryckte det, ”bättre”. Han uppvisade 

tecken på inre motivation inom detta matematikområde genom att berätta att han ser en 

mening med att träna mer på multiplikationstabeller och att han tyckte det var roligt. 

När en elev känner nöje inför en aktivitet och ser en framtida nytta av innehållet tyder 

det på en inre motivation enligt SDT (Deci & Ryan, 2002). Ett annat tecken på att 

eleven redan besitter en inre motivation är då han upplever alla tre lektionsmomenten 

som motiverande då han såg alla momenten som tillfällen att lära sig mer om 

multiplikationstabellerna. Han menar att alla tre momenten var roliga för att han lärde 

sig något under alla tre momenten. Björn drivs alltså av en vilja att lära sig mer som är 

en tydlig inre drivkraft enligt SDT (Deci & Ryan, 2002).  

 

Björn förklarar att han upplever Matteportal.se och Drakjakten som roligast av de tre 

lektionsmomenten. Han menar att dessa två lektionsmoment delar likheter med spel och 

det är något som Björn finner underhållande. Ett rimligt antagande är att underhållande 

moment är mer motiverande för Björn. Vidare berättar Björn om att Drakjakten var 

underhållande för att det erbjöd ett tydligt mål med momentet. Detta mål som 

presenteras är ett spelifierande grepp som Björn upplever som motiverande. Björn 

upplever att Drakjakten och dess mål som mer motiverande än lektionsmoment 1 som 

saknar detta spelifierande mål. Björn upplevde Drakjakten som meningsfull då han 

känner ett driv av att utföra multiplikationstabeller för att uppfylla målet med momentet 

(att besegra draken). Detta tyder på att Björn styrdes av en Identifierad reglering enligt 

SDT (Deci & Ryan, 2002). Vidare kan vi göra antagandet att Björn drevs av en ökad 
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yttre motivation under de spelifierande momenten mot vad han gjorde under 

lektionsmoment 1. Björn upplevde de spelifierande momenten mer yttre motiverande på 

grund av tydliga mål och inslag av spel i momenten.  

 

Respondent 2 - Gösta  

Gösta gillar att köra fyrhjuling och traktorer på fritiden och har idrott som 

favoritintresse i skolan eftersom att han gillar att röra på sig. Gösta fick frågan om vad 

inom matematiken som han tyckte var roligast och svarade: ”Eeh att lösa problem, eh 

det blir klurigt och då får man tänka till”. Anledningen till varför problemlösning är 

roligast är för att han uppskattar kluriga uppgifter som kräver att man tänker till lite 

extra. Gösta anser också att multiplikationstabeller är roligt då han upplever vissa 

tabeller som kluriga. Han beskriver även sitt tillvägagångssätt när han stöter på en 

uppgift som han upplever som klurig. 8x6 är ett sådant exempel som han först löser 

genom att multiplicera 8 med 5 för att sedan addera produkten med 8. Han lär sig 

multiplikationstabellen bäst genom att muntligt öva på dem: ”Jag tänker typ, vad blir 

8x7 eller vad blir 8x5. Sen så typ eeh, plussar jag på en till för att få fram svaret”. Gösta 

anser att det är viktigt att kunna multiplikationstabellerna men kan inte ge ett direkt svar 

på varför det är viktigt: ”Ja men det är det nog, för isåfall…. Eh vet inte. Jag tror att det 

är viktigt för att man kommer få användning av det i framtiden” Därefter får han frågan 

i vilken situation han tror att han kan få användning av multiplikationstabellen och 

svarar: ”eeh… det vet jag inte”. 

 

När frågan ställdes om vad han gör när han har som roligast under en matematiklektion 

svarade han: ”Jag tycker att det är roligt att jobba på en dator och aa det är roligt att 

skriva på en dator istället för att skriva förhand” ”För att det är ganska nytt för oss här 

på denna skolan för vi är liksom inte haft chrome books så länge”. Anledningen till 

varför han helst arbetar med en dator är för att de inte har använt datorer i 

undervisningen särskilt länge och att det beror på att det är nytt och annorlunda. 

Samtidigt uttrycker Gösta senare känslor om att han har arbetat ganska mycket på 

datorerna och därför upplevde moment 1 som roligt då han fick skriva för hand igen.  

  

Upplevelser om momenten 

Gösta upplevde moment 1 som roligt för att han fick skriva förhand och inte på datorn. 

Gösta fick frågan om varför han valde att göra en ny multiplikationstabell efter att han 
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varit klar med den första och svarade: ”Jag tyckte att det va ganska roligt och så här. 

Man får såhär tänka till lite och tycker att det är roligt att fortsätta skriva”. Vidare fick 

Gösta frågan om han lärt sig något nytt under moment 1 och svarade: ”Ja jag lärde mig 

lite nya tal och så”. Samtidigt kan han inte komma på något speciellt han har lärt sig. 

Svaret på om det var något speciellt tal han lärt sig var: ”Inte vad jag kommer på just 

nu”. 

 

Under arbetet med moment Matteportal.se upplevde han momentet som roligt. Det som 

var roligast enligt Gösta var möjligheten att få skriva på en dator. När respondenterna 

var klara med en tabell i matteportal.se så fick de välja om de ville göra en ny och då 

beskrev Gösta det såhär: ”Det kändes som att när man väl hade börjat va man liksom 

lite fast då, så tyckte jag att det va roligare och roligare och för att jag gillar matte 

ganska mycket”. När han fick frågan om vad han kände när han fick ett nytt monsterkort 

på matteportal under moment 2 så svarade han: 

  

”Det var roligt, för när man får ett sånt kort eller sånt mynt så kan man såhär låsa upp 

såhär nya gubbar i spelet så då låste jag upp en figur som man kan ha som såhär vad 

heter det bild” Vid momentet Drakjakten tyckte Gösta att det var roligt för han såg det 

som en tävling med sig själv. Vid frågan om vad han tyckte om drakjakten och hur det 

kändes att arbeta tillsammans mot ett mål svarade han: ”Jag tyckte att det va roligt, då 

körde jag lite tävling med mig själv och se hur snabbt jag kunde läsa av tal för att ta 

draken” och ” Det kändes som att alla gjorde sitt bästa och snabbaste och så samtidigt så 

jag tyckte att det var bra”. Varför Gösta valde att fortsätta utföra multiplikationstabeller 

under aktiviteten svarade han: ”Vet inte riktigt men kanske att det var lite motiverande 

och så”. Därefter ställdes frågan om varför det var motiverande varpå Gösta svarade: 

”vet faktiskt inte”.  Sedan förklarade Gösta att han lärde sig mest under moment 

Matteportal.se och Drakjakten. På frågan om varför han gjorde det svarade han: 

”Kanske för att det kändes som att man alla gjorde sitt bästa och då blev man själv lite 

motiverad att göra mer och snabbare” Gösta menar att det var roligt för att han fick 

skriva hälften med handen och hälften med datorn. Gösta hade hellre haft undervisning 

som påminde om dessa momenten än att jobba med matteboken eftersom han anser att 

matteboken inte är så rolig och det lätt blir långtråkigt.   
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Elev som speldeltagare 

Gösta gillar att spela dator- och tv-spel och spelar vanligtvis Fortnite och Need for 

Speed. Det som upplevs som roligast i spelet Fortnite är ”det är nog att man kan spela 

build fight och eh döda” och från Need for Speed är det att ”jag tycker att det är roligt 

för man kan göra så mycket i dom spelen. Ja man kan eh drifta man kan eh köra ifrån 

polisen och så”. Tävla med andra i spelet var roligt och något som han upplevde 

berodde på humöret som infanns sig under den dagen han spelade:”“det beror på vilket 

humör jag är på den dagen men det är roligt att eh vinna med en kompis på det spelet”. 

Vid en liknande fråga, 

om han gillade att spela med andra eller spela med sig själv gav han 

svaret: ”ja det är kul för att, ja det är roligt känns så skönt att vinna och så” Efter 

förtydligande av frågan så tyckte han om att både vinna själv och vinna med kompisar. I 

de två spelen kan man utföra olika uppdrag och utforska spelets möjligheter. Under 

intervjun nämner han bara uppdragen som finns i spelet Fortnite och inte Need for 

Speed: ”Ja, det gör jag hela tiden i fortnite för det kommer nya uppdrag som man ska 

göra och då vill jag göra dem”. Svaret följs upp av frågan varför och då beskriver han 

att det är för att kunna låsa upp nya skins och tiers (en typ av erfarenhetsnivåer). Även 

Gösta fick frågan om han gillade att samarbeta eller arbeta själv under 

matematiklektionen och svarade: ”eh samarbeta för det eh ibland så kan man inte själv 

och då så är det bra att höra när nån annans kompis tänker för att kunna förstå själv”. Då 

Gösta visar flera gånger att samarbete under momenten är någon han finner viktigt så 

skulle han enligt Bartles (1996) teori om spelartyper kategoriseras som en socialiser 

under lektionsmomenten.  

 

Teorianknytning:  

Problematiken med Göstas intervjusvar handlar om att han talar emot sig själv angående 

vad han anser vara ett roligt arbetssätt i klassrummet. Först förklarar han att det är roligt 

att arbeta med datorer då det är nytt och klassen inte har arbetat så mycket med det. Men 

senare säger Gösta att det är roligt att arbeta analogt utan datorer då han anser att de har 

arbetat väldigt mycket med datorer det senaste. Ett antagande man kan koppla samman 

med Göstas svar är att han uppskattar variation och försöker förmedla det genom sina 

svar. 

När Gösta svarar på frågor om vad som var roligt med moment Drakjakten svarar han 

själv att det var motiverande. Gösta uttrycker att han känner en förväntan av hans 
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klasskamrater under Drakjakten. Detta gjorde att han kände sig motiverad att utföra fler 

multiplikationstabeller och även mer tidseffektivt. När man utför en aktivitet för att leva 

upp till andras förväntningar faller man in under den Inre reglerinen enligt SDT (Deci & 

Ryan, 2002). Detta är en yttre motivation och är inte självbestämmande vilket betyder 

att Gösta upplever att han drivs av yttre drivkrafter under moment Drakjakten. Gösta 

visar också tecken på att vara en socialiser inom detta momentet och detta kan också 

vara en anledning till varför han finner momentet som mest motiverande.  

 

Respondent 3 - Anders.  

Anders gillar att spela fotboll och umgås med vänner på fritiden. Han har matematik 

som favoritämne och på frågan om varför matematik är roligt så svarar han: ”det är 

såhära, lätt och göra. Jag har lärt mig mycket om matte och tycker om matte”. Anders 

tycker att multiplikationstabeller är den del som är roligast inom matematiken för att: 

”det är lätt att räkna”. Han ser ett syfte i att lära sig multiplikationstabellen då han 

förklarar varför det är viktigt att kunna multiplikationstabellerna: ”jaa för att om man 

blir såhär ska bygga någonting såå måste man räkna”. När frågan om att han ska berätta 

om vad han gör när han har som roligast i skolan svarar han att arbetar med procent, 

bråkform och decimaltal och dess sammanhang. Anders tycker att han lär sig mest 

genom att lyssna på andras förklaringar och främst genomgångar på tavlan. 

  

Upplevelser om momenten 

Anders tyckte att det första lektionsmomentet var bra och lätt. Han tyckte också att han 

fick lära sig mycket om multiplikationstabellerna. ”Man lär sig mycket mer, blir säker” 

förklarade han. På frågan varför han valde att hämta ett nytt multiplikationspapper 

svarade han: ”för att lära mig mer, såhär kunna mycket snabbare”. På följdfrågan om 

han lärde sig något under momentet svarade han: ”Ja jag lärde mig att bli snabbare och 

tänka snabbt. Och räkna lugnt och räkna rätt svar”. Anders uttryckte en problematik 

med lektionsmomentet Matteportal.se: ”Ja den va såhär. Man blir lite stressad för att …. 

Assåå man kan inte trycka så snabbt. Man kan inte trycka på dator, man kan ha lite fel 

och så”. Anders uppfattade momentet stressigt då han hade svårare att skriva in svaren 

på tangentbordet än om han skrev dem för hand. Anders tyckte att det kändes både 

roligt och bra att gå upp i level (erfarenhetsnivå). Anders fick frågan om det var kul att 

gå upp i level och om man bryr sig om att få nya monsterkort i sin samling varpå 

Anders svarade: ”Ja lite, ibland har vi tävling mellan klass om hur många monster och 
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så”. Det framkom i intervjun att Anders upplevde märkessamlandet och 

erfarenhetsnivåerna som en tävling mellan eleverna i klassen. Anders förklarade vad 

han tyckte om sista lektionsmomentet: ”Ja jag tyckte att den var bättre, man hade lite 

kul och kolla lite”. Vidare ställdes följdfrågan om vad som gjorde den roligare än de 

andra momenten: ”För att man ville hinna och döda draken och så. Man ville hinna och 

jobba mycket, skriva mycket på pappret och så”. Anders fick sedan frågan om hur det 

kändes att arbeta tillsammans i klassen mot ett gemensamt mål varpå han svarade: ”det 

kändes bra. Alla hann och gjorde det och kanske några som blev lite fel åh så, vi 

hjälptes åt”. Anders kände att han lärde sig mest under det första momentet men ansåg 

att Drakjakten var roligast. 

  

Elev som speldeltagare 

Datorspel är något som Anders spelar på sin fritid. Han spelar Fortnite och PUBG. Det 

han upplever roligt med spelen är: ”Man skjuter, man spelar ett game, man skjuter på 

människor dom man spelar med dem man ska vinna till slut”. Anders nämner att det 

roligaste inte är att vinna utan att spela datorspel är ett sätt att slappna av. Anders 

upplever att det är roligare att spela tillsammans med kompisar än att spela själv ”ja 

ibland när man spelar såhär behöver lite hjälp med eeh ja med lite saker så dom som 

spelar med dom och samarbetar och hjälper dig. Men om man spelar själv kommer man 

dö direkt i till exempel Fortnite”. Anders fick frågan om han gillar att utforska och 

utföra uppdrag i spelen och svarade: ”Ja asså ha koll på nya olika saker. Exempel när 

jag var nybörjare på Fortnite så måste jag lära mig nya saker så måste jag utforska”. Att 

arbeta själv under matematiklektionen är något som Anders upplever som viktigt. Vid 

samarbete med klasskompisar kan det bli stökigt medan under enskilt arbete är det 

tystare och arbetsron blir bättre vilket leder till att det blir mer fokus på uppgifterna. 

 

Anders uttrycker flera gånger att han drivs av tävlingsmoment och gillar att jämföra sig 

med andra. Anders föredrar spel där han får möjlighet att vinna. Enligt Bartles (1996) 

spelartyper visar Anders tecken på att falla in under spelartypen killer. 

  

Teorianknytning:  

Anders förklarade att han lärde sig mest under moment 1 men upplevde moment 

Drakjakten som roligast. Det som gjorde Drakjakten till det roligaste momentet var på 

grund av samarbetet som krävdes av klassen. Vid flera tillfällen förklarade Anders att 
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det är viktigt att utföra uppgifter tidseffektivt och det blev uppenbart att han ofta 

upplevde lektionsmomenten som en tävling med sig själv eller andra. Exempelvis 

förklarar han att moment Matteportal.se upplevdes stressande då han förlorade tid när 

han skulle knappa in svaren på datorn. Detta upplevde han långsammare än att skriva 

för hand.  

 

Anders menar att det känns bra när man går upp i erfarenhetsnivå på Matteportal.se. 

Anledningen till detta är då man samlar på sig nya monsterkort. Anders menar att han 

ser även detta som en tävling och ett sätt att jämföra sig med andra elever i klassen. Det 

är viktigt för Anders att vara på en högre erfarenhetsnivå än andra samt att ha fler 

monsterkort i sin samling. Den drivkraft som Anders känner för att utföra uppgifter för 

att få belöningar hade inte varit lika påtaglig om dessa belöningar inte gick att jämföras 

med andras belöningar. För Anders är det själva tävlingsmomentet som är viktigare än 

de yttre belöningarna i sig. Genom att uppvisa denna starka tävlingslystnad gentemot 

andra visar Anders tecken på att han enligt SDT drivs av en inre reglering under 

moment Matteportal.se och Drakjakten. (Deci & Ryan, 2002). Precis som Björn så 

uppvisar Anders tecken på en inre motivation då han flera gånger förklarar att han vill 

utveckla sina kunskaper inom tabellräkning. Ofta handlar denna utveckling om att bli 

mer tidseffektiv som för Anders är en stark inre motivation eftersom han ser det som en 

mycket viktig aspekt i hans lärande.  

 

8 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras resultatdiskussion där resultatet analyseras för att besvara 

studiens frågeställning. Därefter diskuteras valet av metod under metoddiskussion. 

Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Följande avsnitt är indelad i två underkategorier. I första delen av resultatdiskussionen 

redogörs de reflektioner som vuxit fram under analysen av resultatet. I denna del 

besvaras studiens frågeställning genom att sammanfatta och jämföra respondenternas 

uppfattningar om lektionsmomenten. I den andra delen av resultatdiskussionen 

presenteras en modell över sambandet mellan spelifiering, spelbaserat lärande och 

motivation som har vuxit fram under studiens gång.  
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8.1.1 Analys av resultat 

Studien visade att de spelifierade lektionsmomenten föredras av respondenterna framför 

det analoga arbetssättet på papper. Något som vi nämnts tidigare i studien är att 

färdighetsträning är något som eleverna oftast inte upplever motiverande eftersom det 

inte är något som elever finner intressant (Hansson, 2015). Ett rimligt antagande är att 

aktiviteten med det analoga arbetssättet inte var av intresse för dessa respondenter. Alla 

tre respondenter är eniga i att Matteportal.se och Drakjakten uppfattades som de 

roligaste av de tre momenten. Däremot var det inte de tydliga spelifierade 

mekanismerna såsom märkesinsamlingen i Matteportal.se som var den faktor som 

motiverade respondenterna mest. Däremot så beskriver Devedžić & Jovanović (2015) 

att märkesinsamling kan ha en positiv inverkan på eleverna, den positiva inverkan ska 

bidra till att eleverna blir mer motiverade samt mer engagerade. Detta var inte något vi 

kunde urskilja i studien utan i  detta moment var det själva arbetssättet som tillät ett 

arbetssätt på datorn som motiverade eleverna mest. De respondenter som deltog i 

intervjuerna drevs inte under detta moment av viljan att samla på sig fler märken eller 

erfarenhetsnivåer för att utföra flera multiplikationer. Märkesinsamling som ett 

spelifierande grepp uppfattades inte i detta sammanhang som en mekanism som tydligt 

ökade elevernas inre eller yttre motivation.  

 

De spelifierande faktorerna i lektionsmoment Drakjakten upplevdes som motiverande 

för samtliga respondenter. Enligt Alsawaier (2017) så är uppdrag och utmaningar en typ 

av spelmekanismer som kan användas i en spelifierad undervisning. Med hjälp av dessa 

spelmekanismer bidrar det till en intressant aktivitet eftersom den har en spännande 

handling och ett mål som på så vis skapar ett engagemang hos respondenterna. Detta var 

något vi uppfattade under momentet Drakjakten och uppdraget under momentet gav 

respondenterna ett tydligt mål med aktiviteten och detta motiverade respondenterna till 

att vilja utföra fler multiplikationstabeller. Drakjakten och dess tydliga spelifierande 

mekanism med uppdrag som fokus ökade elevernas yttre motivation. En aspekt var att 

eleverna kände en yttre förväntan från deras klasskamrater och en vilja att hjälpa 

varandra att tillsammans besegra draken.  

 

Studien visade på att respondenterna redan besatt en inre motivation inför 

lektionsmomenten. Alla tre respondenter beskrev en vilja inför att utvecklas inom det 

matematiska området multiplikation redan innan de utförde lektionsmomenten. 



  
 

30 

Respondenterna upplevde inte någon ny inre drivkraft som kom fram på grund av 

spelifierande mekanismer under de tre lektionsmomenten.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att spelifiering fungerar som ett grepp att använda för 

att öka den yttre motivationen i traditionell färdighetsträning. Det mest effektiva för att 

skapa yttre motivation enligt studien är att ge elever ett tydligt mål som de bryr sig om 

genom ett uppdrag eller en utmaning. Spelifierande mekanismer som märkesinsamling 

visades inte vara den primära faktorn för en ökad yttre motivation i denna studie. Detta 

kan bero på att respondenterna inte i första hand uppvisar tecken på att tillhöra den 

spelartyp som annars uppfattar samlande som motiverande. Respondenterna uppvisade 

dock inte en omotiverad inställning inför insamlandet av märken. Märkesinsamlingen 

kan vara ett sätt att höja motivationen hos andra elever som är den spelartypen som 

bättre stämmer överens med denna spelifierande mekanism. 

 

8.1.2 Sambandet mellan motivation, spelifiering samt spelbaserat lärande  

Under studiens gång har en modell vuxit fram som har hjälpt oss med att skapa en 

tydligare bild över sambandet mellan motivation, spelifiering och ett spelbaserat 

lärande. Modellen visas som ett venndiagram och är inklippt som en figur nedan. 

 
Figur 2 Venndiagram över samband mellan motivation, spelifering, och spelbaserat lärande. 

 

Venndiagrammet är uppdelat i tre ellipser: motivation, spelifiering och spelbaserat 

lärande. Motivation har i studiens intervjuer översatts till vad eleverna anser vara roligt 

under lektionsmomenten. När eleverna känner en glädje inför en aktivitet är de 
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motiverade att utföra den. Denna glädje analyserades sedan för att bestämma vilken 

reglering som eleverna drevs av under ett specifikt moment. Den andra ellipsen som 

handlar om spelifiering innehåller alla de mekanismer som är beskrivna i 

bakgrundstexten (se avsnitt 3.4.2). Den sista ellipsen är de delar som ett spelbaserat 

lärande kan innehålla (se avsnitt 3.4.1). Där dessa ellipser överlappar varandra har olika 

fält markerats med siffrorna 1–4. Det är viktigt att poängtera att dessa fyra fält kan skilja 

sig från elev till elev då det styrs av den enskilde individens drivkrafter i olika moment. 

Vad som dyker upp i de olika fälten styrs av vilka preferenser elever har när de möter en 

ny aktivitet. Nedan förklaras och ges exempel på vilka faktorer som kan placeras in i de 

olika fälten. 

 

Fält 1 är området där motivation och spelifiering överlappar varandra. De faktorer som 

placeras i detta fält är de delar av spelifiering som en enskild elev finner motiverande 

men som inte tillhör ett spelbaserat lärande. Under studiens intervjuer kan vi urskilja att 

ett exempel på sådan faktor är när Anders (respondent 3) förklarar att han fann 

samarbetet som krävdes av klassen som motiverande under lektionsmoment Drakjakten. 

 

Fält 2 är där motivering överlappar endast spelbaserat lärande. I detta fält faller faktorer 

in som motiverar eleven i digitala spel men som inte har några spelifierande egenskaper. 

Detta kan exempelvis vara att eleven finner det mer motiverande att arbeta med ett 

digitalt gränssnitt än att arbeta analogt i en lärobok. Denna faktor har ingenting med 

spelifierande mekanismer att göra men motiverar eleven genom ett spelbaserat lärande. 

Gösta (Respondent 2) uttrycker vid ett tillfälle att han tycker det är roligt att arbeta 

digitalt på sin dator. Han ger inga vidare exempel på spelifierade mekanismer utan ser 

bara arbetssättet på en dator som roligt och motiverande. Detta är en motiverande faktor 

som faller in i detta fält.  

 

Fält 3 visar de faktorer som är spelifierande i ett spelbaserat lärande men som eleven 

inte finner motiverande. Spelifieringens syfte är skapa en mer intressant och 

motiverande undervisning genom att använda spelmekanismer från dator- och tv-spel 

(Hitchens & Tulloch, 2018). Om eleven inte finner den spelifierande mekanismen i 

momentet som motiverande faller denna faktor in i detta fält. Ponera att eleverna ska 

samla ihop märken i ett digitalt spel men drivs inte av att göra detta istället finner eleven 

detta som icke motiverande. Enligt Bartles (1996) olika spelartyper är eleven i fråga inte 
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någon achiever och drivs inte av att utföra momentet på grund av denna spelmekanism. 

Detta gör att eleven möter en spelifierande spelmekanism som annars används som en 

motivationshöjare men upplever den inte som motiverande. Studiens resultat visade på 

att Gösta (respondent 2) fann andra mekanismer än märkesinsamling som 

huvudmotivation under lektionsmoment Matteportal.se. Gösta upplevde inte den 

spelifierande mekanismen märkesinsamling som motiverande utan motiverades endast 

av spelbaserande faktorer under detta lektionsmoment.  

 

Fält 4 samlar ihop de faktorer som upplevs motiverande för eleven som är spelifierande 

i ett spelbaserat lärande. Spelifierande mekanismer som finns inom ett spelbaserat 

lärande som eleverna samtidigt finner intressant och motiverande skulle falla in i detta 

fält. Anders (Respondent 3) fann märkesinsamlingen som motiverande då han ser det 

som ett sätt att tävla med andra och finner en drivkraft i att gå upp i erfarenhetsnivå på 

Matteportal.se. Detta är en spelifierad mekanism inom ett spelbaserat lärande som 

respondenten finner motiverande. 

 

Venndiagramet visar på skillnader mellan ett spelbaserat lärande och spelifiering men 

också på hur olika individer finner olika faktorer som motiverande. Resultatet visar 

exempelvis på att Anders finner de spelifierande mekanismerna under lektionsmoment 

Matteportal som motiverande. Gösta finner dock inte denna mekanism som 

motiverande. Ett antagande till varför motivationen skiljer sig åt mellan respondenterna 

är då Gösta och Anders faller in under Bartles (1996) olika spelartyper. Anders visar 

tecken på spelartypen killer och vill låsa upp nya erfarenhetsnivåer och märken för att 

tävla med andra. Gösta som istället visar tecken på att vara mer av en socialiser än en 

killer drivs därför inte av detta tävlingsmoment under lektionsmoment Matteportal.se 

och finner det inte motiverande på samma sätt. 

 

Idén med denna modell är att ge exempel på hur spelifierande mekanismer som upplevs 

motiverande av vissa individer inte alltid kommer upplevas motiverande hos andra. Alla 

elever kommer inte uppfatta ett spelifierande moment som motiverande utan detta styrs 

av den enskilda elevens drivkrafter. Detta kan påverkas av vilken av Bartles (1996) 

spelartyper som individen identifierar sig som under momentet. Studien visar att 

spelifiering kan vara ett effektivt sätt att motivera elever genom yttre drivkrafter. Men 

för att implementera en effektiv spelifierande undervisning krävs det en genomtänkt 
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planering där frågorna när, var och hur spelifiering ska implementeras blir synliga i 

undervisningen.  

 

8.2 Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studien var att undersöka elevers uppfattningar om spelifierande 

undervisning inom tabellundervisning. Studien undersöker huruvida spelifiering kan ha 

en betydelse för elevers inre respektive yttre motivation. Insamlingen av data skedde 

genom intervjuer med tre elever som först hade utfört de tre olika lektionsmomenten. 

Om möjligheten hade funnits att testa en spelifierad undervisning under en längre 

period med eleverna hade det skapat en större kunskap och starkare uppfattning om 

spelfiering vilket i sin tur hade lett till mer trovärdiga intervjuer samt djupare tankar 

inom ämnet. Vi förmodar att elever som får möjlighet att arbeta med en spelifierad 

undervisning under en längre tid antingen bry sig mer om de spelifierande 

mekanismerna då de har investerat mer tid på det. Detta skulle kanske visat ett starkare 

resultat på hur spelifiering kan utveckla en yttre motivation som i sin tur kan leda till en 

ökad inre motivation.  

 

Under den inledande tiden när studien författades var målet att endast granska hur 

elever upplever motivation olika beroende på om de arbetar med en traditionell 

tabellfärdighetsträning eller om de fick arbeta med Matteportal.se som utger sig för att 

vara ett spelifierat hjälpmedel inom matematiken (se avsnitt 3.4.2). Syftet med studien 

utvecklades sedan till att granska hur en spelifierad undervisning bidrar till elevers inre 

respektive yttre motivation. Çeker och Özdamh (2017) menar att spelifiering går att 

applicera även utanför digitala spel i undervisningen och därför blev det även intressant 

att låta eleverna testa en spelifierad undervisning där fokus inte ligger på att spela ett 

spel. Den empiriska studien delades därför upp i tre moment istället för två som tidigare 

var tänkt. 

 

Att intervjua elever är en svår process då alla barn inte har förmågan att utveckla sina 

svar och tankar. Trots att vi valde elever som var i den åldern där de har ett mer 

utvecklat tankesätt och kan skapa sin egen uppfattning till det som det varit med om så 

hade respondenterna svårigheter att ge exempel på utvecklade upplevelser om 

lektionsmomenten (Hwang & Nilsson, 2011). Under intervjutillfällena så deltog vi båda 

två vilket vi upplevde som något negativt. Eftersom vi var två stycken som ställde 
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frågor så upplevde vi att respondenten kände sig mer pressade att säga det hen trodde att 

vi ville att hen skulle svara. Ett exempel från intervjun är när en av respondenterna säger 

att multiplikationstabellen är favoritområdet inom matematik, ett område vi precis 

arbetat med vilket kan vara ett svar de tror att vi förväntar oss att de ska säga. Dock så 

säger Bryman (2010) att det inte ska spela någon roll att man är två som intervjuar men 

i detta fall så upplevde vi att det mest skapade en förvirring hos respondenterna.  

 

Respondenterna som deltog i denna studie var endast killar eftersom att de var bara 

killar som lämnade in sitt godkännande få delta i studien. Det hade varit intressant att se 

om resultatet blivit annorlunda om det även hade varit tjejer som deltagit i studien. 

Detta är något vi endast kan spekulera i men med ett urval bestående av både killar och 

tjejer hade möjligen givit en bättre representation på hur skolklasser ser ut i 

skolverksamheten.  

 

Något som vi uppmärksammade när vi analyserade den insamlade data var att vissa 

frågor hade behövt fler följdfrågor vilken i sin tur hade kunnat leda till mer fördjupade 

svar från respondenterna. Detta var något vi önskade få till då vi gjorde en 

semistrukturerad intervju. Vid en semistrukturerad intervju blir frågorna öppnare och 

respondentens svar kan bli mer utvecklat (Denscombe, 2016). Detta var något som vi 

inte lyckades ta tillvara på utan vid vissa tillfällen uteblev möjligheten till nödvändiga 

följdfrågor som hade stärkt förståelsen av respondenternas upplevelser om 

lektionsmomenten. 

 

8.3 Förslag på vidare forskning 

Vi tror att en intressant vidare forskning inom området hade varit att låta elever arbeta 

under en längre tid med en spelifierad undervisning. Genom att exempelvis låta 

eleverna arbeta under flera lektioner med en viss märkesinsamling tror vi kan ge ett 

annat resultat än det studien kom fram till. Enligt Devedžić och Jovanović (2015) kan 

spelifiering öka elevers engagemang som i sin tur motiverar eleverna. När elever får 

arbeta under flera lektioner och deras prestationer sparas under en längre tid kan kanske 

även deras inre och yttre motivation påverkas på ett annat sätt. Exempelvis ger 

Matteportal.se elever möjlighet att under en längre tid samla ihop märken på sitt 

elevkonto.  

 



  
 

35 

Förslag på vidare forskning är därför att utföra en liknande studie där den empiriska 

undersökningen sträcker sig över en flerveckors period. Ett sätt att göra den vidare 

forskningen tydligare kan vara att dela upp en klass i två kontrollgrupper. Den ena 

gruppen arbetar efter en spelifierad undervisning och den andra gruppen arbetar icke 

spelifierat. Kontrollgrupper kan enligt Denscombe (2016) användas med fördel för att 

visa hur en speciell variabel (spelifiering) kan påverka den grupp som utsätts för 

variabeln. Detta ställer dock stora krav på att urvalet till de båda kontrollgrupperna är av 

likartad sammansättning. Exempelvis måste de båda kontrollgrupperna vid starten av 

undersökningen drivas av samma regleringar enligt SDT (Deci & Ryan, 2002). Detta 

för att efter undersökningen kunna jämföra de olika grupperna och se om variabeln 

spelifiering har haft en jämförbar påverkan gentemot den andra kontrollgruppen. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A - Intervjufrågor 

Inledande frågor 

- Hur gammal är du?  

- Vilken klass går du i?  

- Har du något favoritintresse? 

- Vad är ditt favoritämne i skolan? 

- Vad är det som är roligast inom det ämnet? 

- Vad inom matematik tycker du är roligast och varför?  

- Vad tycker du om multiplikationstabeller? (svårt, träna mer?) 

- Är det viktigt att kunna dem och i så fall varför? 

- Hur lär du dig multiplikationstabeller bäst? 

 

Frågor om elevens egna känslor 

- Berätta om vad du gör när du har som roligast under en matematiklektion? 

- Berätta om vad du gör när du lär dig som mest under en matematiklektion?  

 

Moment 1 (på papper) 

- Vad tyckte du om att arbeta med multiplikationstabeller på papper? 

- Vad fick dig att vilja hämta ett till papper? (egen skull, eller för någon annan?) 

- Vad lärde du dig under momentet?  

  

Moment 2 (matteportal.se) 

- Vad tyckte du om momentet?  

- Vad kände du när du klarade av en multiplikationstabell i matteportal.se och 

sedan fick ett mosterkort?  

- Vad fick dig att vilja göra en uppgift till? 

 

Moment 3 (drakjakten) 

- Vad tyckte du om momentet? 

- Hur kändes det att ni tillsammans skulle hjälpas åt? (Kul, jobbigt, anledning att 

göra fler multiplikationstabeller) 

- Vad fick dig att vilja hämta ett till papper?  

 

Uppfattningar om spelifiering eller icke spelifiering 

- Känner du att du lärde dig mer i något av de olika momenten och i så fall varför? 

- Vilket av de tre momenten vi gjort idag har du känt varit roligast och vad har fått 

dig att räkna mest multiplikationstabeller?  

- Varför är det ena roligare?  

- Vad hade du tyckt om ni hade haft en längre period med liknande uppdrag som 

vi gjorde under det sista momentet?  

- Om du hade fått välja hade du velat ha mer av vad vi gjort idag eller hade du 

velat arbeta i matteboken? Varför?  

 

Frågor om elever som deltagare 

- Spelar du tv eller datorspel?  

- Om du spelar vad är det som är roligt med spelet? 

- Vilka spel spelar du?  



  
 

II 

- Kan du se någon liknelse till det du gjort idag till ditt tv- eller datorspel?  

- Gillar du att tävla med andra?  

- Gillar du att samla på saker när du spelar spel? 

- Gillar du att spela med andra och samarbeta med andra personer? 

- Gillar du att utforska när du spelar spel och utföra uppdrag? 

- Gillar du att samarbeta eller arbeta själv när du arbetar med matematik? 
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Bilaga B - Missivbrev 

  

Hej,  

  

Ni tillfrågas härmed om ert barns deltagande i en studie. Våra namn är Adam Berglund 

och Filip Lann. Vi är studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö, där vi läser 

grundlärarprogrammet årskurs 4–6. I utbildningen ingår att genomföra ett självständigt 

arbete, innehållande en studie, som kommer att presenteras i en skriftlig rapport vid 

universitetet.   

  

Syftet med vår studie är att undersöka elevers motivation. Eleverna kommer att få prova 

olika typer matematikövningar och i samtal med oss berätta vad de upplevde när de 

arbetade med de matematikövningar som de tilldelades. Samtalet tillsammans med 

eleven kommer att ljudinspelas. Informationen från inspelningen kan sedan komma att 

användas i studien.   

  

Genom hela processen, både vid intervjutillfället och i det efterföljande arbetet, kommer 

vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer innebär 

att deltagandet är frivilligt och att när som helst under tidens gång kan eleven avbryta 

sitt deltagande. Elevens deltagande kommer att behandlas konfidentiellt vilket menas att 

personuppgifterna kommer förvaras på ett sätt så att obehöriga ej kan ta del av 

uppgifterna. Namn och information om eleven kommer att vara anonymt i studien. 

Dessutom kommer resultatet endast att användas för forskningsändamål.   

  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. Som vårdnadshavare tillfrågas du härmed om 

deltagande för ditt barn i denna undersökning. Lämnas ifylld i ett av alternativen till 

skolan senast tisdagen den 4/122018 till läraren.   

  

Ja, jag tillåter mitt barn att delta i studien                                     

  

Nej, jag tillåter inte att mitt barn deltar i studien              

  

  

  

  

---------------------------------          --------------------------------  

          

Vårdnadshavare            Elev        

    

Med vänliga hälsningar,           

  

Adam Berglund    Filip Lann  

ab223ud@student.lnu.se        fl222jk@student.lnu.se  

  

Handledare Helén Sterner    

hse@du.se             
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