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Sammanfattning 
Denna uppsats har för avsikt att dokumentera introduktionen av 
gamification-elementen kallade erfarenhetsmätare och troféer på en 
scratch-programmerings-applikation. Applikationen som skapades för arbetet är 
webbaserad och har använt Linnéuniversitetets server för att tillhandahålla och 
administrera applikationen och den databas som är kopplad till applikationen. 
Applikationen skapades iterativt i två versioner, en kontroll-version utan 
gamification-element och en testversion. Dessa introducerades och testades 
sedan på elever i klass 7, 8 och 9 på två skolor i Sverige. Hälften av testerna 
administrerades personligen och den andra hälften på distans, detta för att öka 
antalet insamlade datapunkter. En nackdel med att administrera användartester 
på distans var att det försvårade möjligheterna att se till att användargrupperna 
var av samma storlek, vilket är anledningen till den ojämna gruppfördelningen i 
testerna. 
Användartesterna undersökte användarnas engagemang och prestation, där 
engagemang definieras enligt hur många gånger användaren valde att interagera 
med applikationen. Prestationen definieras efter hur många korrekta lösningar en 
användare lyckades åstadkomma. 
Sammanställningen av denna data visar på att användarna som testade 
applikationen med gamification-element implementerade generellt interagerade 
mer med applikationen. Testerna visar också på att den gamifierade gruppen 
presenterade fler korrekta lösningar i en markant utsträckning. De 
dokumenterade effekterna enligt definitionerna för engagemang och prestation 
tyder på ett positivt resultat och en lyckad implementering av gamification. 
 
Summary 
The aim of the thesis is to document the effects of introducing the gamification 
elements known as experience bars and trophies to a scratch based programming 
application. The application made for this project is web based and used the 
Linnaeus university’s servers to host and manage the application and its 
database. The application was made in iterations in two versions, a control- and a 
test-version. The control-version had no gamification-elements implemented 
while the test-version had both experience bars and trophies implemented. This 
application was tested on students aged 13 to 15 and their engagement and 
performance was measured by how many times the students interacted and how 
many successful attempts they had. The tests were performed at two schools in 
Sweden, half administered in person and the other half by the math and 
technology teacher on the school in question. As such it was hard to maintain the 
same size for both groups, resulting in them having varying sizes. 
The data shows an increase for the test group in both measured engagement and 
performance, (engagement is being defined as the amount of times the user 
chose to interact with the program, and performance is defined as the number of 
correct attempts the user provided). The data gathered in this thesis indicates that 
the implementation of the gamified elements were successful and that it did 
affect the users in a positive way in terms of engagement and performance.  
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Abstrakt 
En studie utfördes på högstadieelever för att mäta hur implementering av 
gamification-elementen erfarenhetsmätare och troféer i en scratch-baserad 
applikation påverkar deras engagemang och prestation. 
De två användartest-grupperna för kontroll- och test-versionen visar på att 
implementationen av dessa gamification-element har en markant positiv effekt 
på både engagemang och prestation. 
 
Abstract 
A study has been conducted to measure the effect that implementing an 
experience bar and trophies into a scratch-based programming application had on 
student's engagement and performance. The study had two test groups, named 
'test' and 'control'.  The group 'test', which were using the gamified application, 
showed a significant improvement in engagement and performance. 
 
Nyckelord 
Gamification, experience bar, erfarenhetsmätare, trophies, troféer, scratch, 
programming, programmering. 
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Förord 
Detta arbete är tänkt att bidra till en bredare grund för implementationen av 
gamification i utbildning inom programmering. Eftersom programmering skall 
läras ut i allt lägre åldrar har arbetet försökt spegla detta och fokuserar på en 
yngre målgrupp. Arbetet är inte gjort på uppdrag från någon, utan speglar mitt 
egna intresse för så väl ämnesområdet som samhällsfrågan i stort. 
Trots inspirationen har sammanställningen av detta arbete varit utmanande att ta 
sig an och ett extra tack vill jag därmed rikta till min handledare, Aris 
Alissandrakis för sin kunskap och kompetens där min egen var bristfällig.  
En annan person jag vill rikta ett tack till är min examinator Susanna Nordmark. 
Tack också till Henrik Andersen och Karl-Johan Rosqvist för deras roll i min 
utbildning som lett fram till detta arbete. 
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1. Introduktion 
Syftet med detta arbete är att expandera på tidigare forskning inom gamification. 
Studien har för avsikt att spegla nuvarande samhällstrender där programmering 
används som verktyg i skolor för elever med allt lägre ålder. 
 
1.1 Frågeställning 
Vilket blir effekten av introduktionen av gamification elementen troféer och 
erfarenhetsmätare på ungdomar i en scratch-programmeringsmiljö? 
 
Frågeställningen som framtagits bygger vidare på tidigare forskning inom 
samma område. Forskning på implementation av gamification-element har visat 
ett ökat engagemang och i mindre utsträckning resultat för användartestare som 
studerat programmering. 
 
1.2 Bakgrund 
Det har forskats en del i gamification inom programmering tidigare. Detta 
avsnitt är tänkt att introducera vedertagna begrepp, koncept och idéer samt 
definiera de termer som kommer att användas under arbetet. 
 
1.2.2 Scratch-programmering i undervisning  
Armoni, Meerbaum-Salant, & Ben-Air, (2015) beskriver scratch-programmering 
som en typ av en visuellt programmeringsmiljö riktad mot ungdomar för att 
tidigt lära sig programmering. Vidare beskriver Armoni, Meerbaum-Salant, & 
Ben-Air, (2015) scratch-programmering som en utvecklingsmiljö där grafiska 
element representerar bakomliggande kod (ofta i form av block). 
Armoni, Meerbaum-Salant, & Ben-Air, (2015) beskriver framgångar där unga 
elever ska lära sig datavetenskap med hjälp av scratch-programmering och gör 
antagandet att liknande metoder bör ge liknande resultat under förutsättningen att 
programmet eller mjukvara är anpassad för den unga målgruppen. 

 
Figur 1: Scratch-programmeringsmiljö utvecklat av MIT  
 
1.2.3 Gamification inom utbildning 
Deterding, Dixon, Khaled & Nacke (2011) beskriver termen gamification som 
ett växande fenomen där mer fokus läggs på användarcentrerad design. 
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Produkter eller applikationer som använder gamification fokuserar oftast mer på 
hur underhållande de är att använda, snarare än hur effektiv designen är. 
Morrison, & DiSalvo (2014) Fortsätter med att beskriva gamification som 
implementationen av “spelelement utanför en spelmiljö”. Denna studie delar 
denna definitionen av “gamification”. Denna definition stämmer också överens 
med den konsensus som skapats av flertalet andra verksamma aktörer inom 
området. 
För att kunna bryta isär och värdera olika beståndsdelar av gamification kommer 
dessa att delas in i sub-komponenter. Under arbetet kommer dessa 
sub-komponenter att refereras till som “gamification-element”, eller kort 
“element”. Definitionen för dessa “gamification-element” blir således: En del ur 
ett spel som används utanför sin spelmiljö. 
 
1.2.4 Opt-in 
Fernandez-Reyes, Clarke & Hornbach (2018) samt Denny, McDonald, Kelly, 
Empson & Petersen (2018) beskriver vikten av att gamifierade element av 
utbildning bör vara så kallade opt-in. Med detta menas att de gamifierade 
elementen bör vara frivilliga att använda. Detta styrks av Hanus & Fox (2015) 
som valde att introducera poäng och badges som en obligatorisk del av 
undervisning, vilket hade en negativ påverkan på engagemang och resultat. 
 
1.3 Gamification element 
Denny, McDonald, Kelly, Empson, Petersen (2018) beskriver i sin studie ett 
antal olika element som återfinns i spel, vilka använts för att “gamifiera” ett 
inlärningsverktyg för läkarstudenter. I experimentet så testades 
gamification-elementen poäng, märken samt en blandning av dessa, med positiva 
resultat gentemot kontrollversionen vilken inte hade några gamifierade element. 
Slutligen frågar Denny, McDonald, Kelly, Empson, Petersen (2018) vilka andra 
element som skulle kunna implementeras för att nå liknande resultat. Ett antal 
vanligt förekommande spel-element redogörs i detta segment samt i vilken 
kontext de vanligen används. 
 
1.3.1 Poäng 
Çubukçu, Goodman, Wang, & Mangina (2017) Beskriver två typer av poäng 
vilka korresponderar mot användarens progression och prestation, där 
progression är ett kvantifierbart värde tänkt att skapa en rangordning gentemot 
spelets andra motståndare. Poäng som mäter prestation beskriver Çubukçu, 
Goodman, Wang, & Mangina (2017) istället ha för avsikt att indikera den 
individuella kunskapen, (eller prestationen), hos spelaren. Således argumenterar 
Çubukçu, Goodman, Wang, & Mangina (2017) att endast poäng representativt 
för prestation bör användas inom utbildning, då det är den individuella 
kunskapen som är av intresse. 
Çubukçu, Goodman, Wang, & Mangina (2017) beskriver hur poäng bör ha 
någon form av reellt värde knutna till sig, samt att i de fall poäng bara utgör ett 
arbiträrt värde finns en överhängande risk att användaren väljer att ignorera 
dessa. Detta stämmer överens med resultaten som påvisas av Denny, P, Denny, 
McDonald, Kelly, Empson, Petersen (2018) där de studenter som försökte 
motiveras med enbart poäng utan något reellt värde knutna till dessa hade ett 
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sämre genomsnittligt betyg än andra testgrupper (med undantag för 
kontrollgruppen). 
I applikationen implementerades inte gamification-elementet poäng av den 
anledning att det är ett återkommande fokus inom tidigare forskning och såväl 
lyckad som misslyckad implementation av poäng finns flertalet studier kring. 
 
1.3.2 Poängtavla 
Hanus & Fox (2015) beskriver en poängtavla som ett spelelement där alla eller 
de toppresterande spelarnas poäng visas upp. Dessa poängtavlor används ofta i 
spel där spelarna placeras som motståndare till varandra och är vanliga i bland 
annat racingspel, plattformsspel och rail shooters. Çubukçu, Goodman, Wang & 
Mangina (2017) definierar progression-poäng som ett kvantifierbart mått på 
olika spelares insats gentemot varandra. I enighet med denna definition bör 
poäng som placeras på en poängtavla representera spelarnas progression 
gentemot varandra och ej vara knutna till den individuella insikten i spelet. 
Detta var också anledningen till att det inte implementerades någon poängtavla i 
applikationen, då dessa är mer avsedda för att tävla mot varandra medan 
utbildning traditionellt sett fokuserar på den individuella utvecklingen. 
 

 
Figur 2: Poäng i en “scoreboard” för ett arkadspel 
 
1.3.3 Badges 
Denny, McDonald, Kelly, Empson, Petersen (2018) beskriver framgång med sin 
implementation av så kallade “badges” (även kallade bland annat: Märken eller 
ackolader). I studien skapad av Denny, McDonald, Kelly, Empson, Petersen 
(2018) gavs varje märke till studenter som klarat en viss uppgift relaterat till sina 
studier, exempelvis svara rätt på tio frågor i följd. Badges utformas ofta med en 
ikon och text tänkt att motsvara vad prestationen avser. 
Badges (likt poäng, se punkt 1.1.5.1), har legat i fokus för en hel del forskning i 
hur de kan implementeras för att bland annat positivt påverka en användares 
engagemang och prestation. Av den anledningen implementerades inte badges i 
applikationen. 
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Figur 3.1: Bild på en achievement ur spelplattformen Steam 
 

 
Figur 3.2: Bild på achievements ur onlinespelet World of Warcraft 
 
1.3.4 Erfarenhetsmätare 
Mazarakis & Bräuer (2018) beskriver en erfarenhetsmätare även kallade 
experience bar eller progress bar som ett spelelement tänkt att visualisera 
spelarens- eller dess karaktärs kunskapsnivå eller sammanlagda erfarenhet. 
Dessa erfarenhetsmätare används ofta i diverse rollspel, där spelarens karaktär 
tilldelas poäng i form av belöning för att klara av diverse uppdrag. När dessa 
poäng fått mätaren att fyllas upp går spelarkaraktären upp en nivå efter vilket 
spelaren oftast kan förbättra sin karaktär i något avseende, efter vilket 
erfarenhetsmätaren återställs. 
I den litteratursökning som utfördes i samband med detta arbete hittades inga 
förekomster av implementering av erfarenhetsmätare. Av den anledningen 
valdes erfarenhetsmätare som ett av elementen att implementera i den slutliga 
test-versionen av applikationen. 
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Figur 4: Bild på ett exempel på en erfarenhetsmätare 
 
1.3.5 Troféer 
Troféer är en form av utmärkelse i spel, vilka kan implementeras på många olika 
sätt. Några vanligt förekommande sätt är antingen i form av en badge (se 1.3.3 
badges), eller som någon form av prestationshöjande artefakt ofta i form av en 
belöning. I vissa fall har troféen ingen effekt förutom rent visuellt, vanligen i 
samband med att en spelare vinner exempelvis ett sportspel över en annan 
spelare. Troféen får då ingen intrinsisk effekt på själva spelet. 
Användandet av troféer kan variera mer än många andra gamification-element, 
vilket ger ett aningen större designutrymme.  
Troféer kan ses både som en belöning och en indikation på hur väl en individ 
presterat i någonting; utan att behöva inkludera en numeristiskt värde i form av 
poäng. Etkin (2018) beskriver hur kvantifiering av information om en persons 
prestationer ökar prestationen hos personen men minskar den upplevda 
njutningen av aktiviteten. På grund av att troféer kan ge en indikation om en 
användares prestation utan att ge ett kvantifierbart värde valdes troféer som ett 
av elementen att implementeras i applikationen. 
 

 
Figur 5.1: Bild på en trofée från the Witcher 3 där troféer har en spelmekanisk effekt 
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Figur 5.2: Bild på en trofée från mario kart 8 där troféen inte har något intrinsiskt värde 
 
1.3.6 Tidigare forskning 
Bland annat Denny, McDonald, Kelly, Empson, Petersen (2018) och Marín, 
Frez, Cruz-Lemus & Genero (2018)  med flera har undersökt effekten 
gamification kan ha på inlärning och motivation. Majoriteten av forskningen 
som görs på gamification inom utbildning riktar sig på elementen “poäng” och 
“badges”. 
Forskning på gamification-elementen poäng och badges har beroende på 
implementation givit varierande grader av positiva utslag i form av ökat 
engagemang och prestation. Denny, McDonald, Kelly, Empson, Petersen (2018) 
beskriver hur de först identifierade området self testing (en studiemetod där 
studenter ställer frågor till sig själva eller varandra vilka berör ämnesområdet). 
Denny, McDonald, Kelly, Empson, Petersen (2018) introducerade en platform 
för denna studiemetod där gamification implementerades. Från resultaten av 
studien och tidigare forskning förklarar Denny, McDonald, Kelly, Empson, 
Petersen (2018) att två viktiga aspekter av en lyckad implementation av 
gamification ligger i att det användarna gör bör upplevas som “värdefullt”. En 
annan förutsättning för en lyckad implementation är att utvecklaren bör rikta in 
sig på ett specifikt område eller verktyg inom till exempel en kurs eller 
utbildning.  
Denna åsikt delas av Hanus & Fox (2015) vilka gamifierade en hel kurs istället 
för ett enskilt inlärningsverktyg. Detta resulterade i en negativ utveckling på 
studenternas engagemang och prestation jämfört med kontrollgruppen. 
Knutas, Ikonen, Nikula, Porras (2014) implementerade gamification-element för 
att motivera fler studenter att hjälpas åt och svara på frågor åt varandra i en 
programmeringskurs. Resultaten från studien indikerar att introduktionen av 
poäng och badges bidrog med upp till 88% mer engagemang från studenterna att 
svara på varandras frågor gentemot tidigare års studenter. 
 
Denna forskning bidrar till ett konsensus som poängterar hur lyckad 
implementation av gamification kan bidra till ett ökat engagemang och stundtals 
också en ökad prestation hos användarna. Forskningen visar också en trend i att 
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favorisera gamification-elementen poäng och badges till förmån för andra 
element. 
 
2. Teori 
Här beskrivs den teori och tidigare arbete som ligger till grunden för utförandet 
av de metoder som valts för uppsatsen.  
 
2.1 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att utvärdera gamification elementen kända som: 
“Erfarenhetsmätare” och “troféer”. Måtten som dessa element utvärderas efter är 
motivation och prestation vilka kvantifieras som antal försök och antal lyckade 
försök mellan två grupper en testgrupp och en kontrollgrupp. Ett positivt resultat 
innebär att testgruppen har märkbart fler försök och fler antal rätt än 
kontrollgruppen. 
 
2.2 Avgränsningar 
Detta arbete riktar in sig på vilken effekt gamification-elementen 
“erfarenhetsmätare” och “troféer” har på scratch-programmering för nybörjare i 
en utbildningsmiljö. 
Armoni, Meerbaum-Salant & Ben-Air (2015) beskriver scratch programmering 
som ett visuellt programmeringsspråk bäst lämpat för barn och ungdomar. I 
arbetet avgränsas av den anledningen försöksgruppen ålder till högst 15 år. 
Detta medför att användarna kommer att väljas från diverse skolor och ha liten 
till ingen tidigare erfarenhet inom programmering. 
Arbetet avgränsas utifrån ett medietekniskt perspektiv och hur diverse grafiska 
komponenter kan integreras inom en webbaserad applikation för att engagera 
användarna. Detta medför att forskningsområden som pedagogik inte kommer 
att behandlas i detalj då pedagogik anses ligga utanför det medietekniska 
forskningsområdet för detta arbete. 
 
2.3 Böcker 
De böcker som använts har främst etablerat en grund för implementation och 
design av diverse gamification element. Böcker som behandlar gamification har 
också bidragit med definitioner av termer inom gamification, samt byggt en 
konsensus kring grundregler för i vilken kontext gamification kan användas på 
ett framgångsrikt sätt. 
 
2.4 Tidskrifter  
Diverse tidskrifter visar på en skifte i Sveriges arbetsmarknad där ungdomar allt 
tidigare bör lära sig programmering för att bättre anpassa sig för en allt mer 
digitaliserad framtid. Många tidningar skapar en bild av den nya trenden där 
programmering som utbildning i grundskolan blir allt vanligare och kryper sig 
lägre ner i åldrarna. Exempel på dessa kan vara Johnsson (2013) som skriver i 
svenska dagbladet om hur programmering skall läras ut i liknande utsträckning 
som engelska. Eller Lüning (u.å.) som skriver i SVT nyheter om den ideella 
föreningen kodcentrum skall lära hundratusen barn programmering. 
Till sist skriver Thoresson (u.å.) i DF analys om regeringsbeslutet att inkludera 
programmering i grundskolan. Det är i ett försök att möjliggöra programmering 

 7 (35) 



 

för denna nya generation som arbetet hämtar sin inspiration ifrån med hänsyn till 
scratch programmering och avgränsningar till målgruppen. 
 
2.5 Uppsatser 
Paspallis, Polycarpou, Andreou, Antoniou, Kaimakis, Raspopoulos & Terzi 
(2018) speglar bilden som presenteras i 2.2 Tidskrifter, där de porträtterar en 
önskan om att lära ut programmering till fler nybörjare med olika tillhörighet i 
hänsyn främst till kön och ålder.  
Tidigare forskning inom gamification för utbildning av programmering har 
använts för att undersöka dess implementation av diverse gamification element, 
samt resultaten därav. 
Achilleas, Buisman, Marko & Eekelen (2014) gjorde en studie för att mäta hur 
gamification kan påverka användarnas upplevda nöje av att interagera med en 
gamifierade versioner av diverse mjukvaroutvecklingsmiljöer. Deras studie visar 
tillsammans med tidigare forskning på en ett positivt mått av upplevt nöje, vilket 
i vissa fall också härleder till ökade nivåer av engagemang hos användarna och i 
mindre utsträckning ett positivt mått av prestation. Primärt har elementen 
“poäng” och “ackolader” testats med dessa resultat och en vanligt 
förekommande rekommendation för kommande forskning fokuserar på 
introduktionen av nya eller andra gamification-element. 
 
3. Metod 
Redogörandet av både de kvalitativa- och kvantitativa datainsamlingarna som 
ligger till grund för uppsatsen beskrivs av Denzin, K (2012) som triangulering, 
som menar att blanda kvalitativ och kvantitativ data som ett sätt att stärka 
undersöknings validitet. 
 
3.1 Litteraturstudie 
Robson & McCartan (2016) beskriver fördelarna med att börja forskningsarbeten 
med en litteraturstudie, då det bidrar med att skapa en grund att utgå ifrån. 
Litteraturstudien skall behandla samma ämnesområde som forskningsarbetet och 
sammanfatta den forskning som gjorts tidigare på vilken det nya arbetet kan stå. 
I arbetets litteraturstudie användes databaserna ACM och IEEE. 
I dessa databaser användes följande primära sökord: Gamification, 
programming, education.  
Utöver dessa användes följande sekundära sökord i olika kombinationer: 
beginner, software development, experience bar, trophies.  
Anledningen till uppdelningen i primära och sekundära sökord var att få en 
större insikt i såväl övergripande forskning om hur gamification påverkar 
utbildning, samt mer inriktat på de specifika gamification-element och målgrupp 
som detta arbetet avser. 
De artiklar som valdes ut gjordes så utifrån publiceringsdatum och med specifik 
hänsyn till utbildningsmiljön, ämnet som lärdes ut i studien samt de gamification 
element som implementerats. De artiklar som valdes bort gjordes så om 
informationen ifråga inte delgav några till synes nya insikter eller om 
forskningen var för småskalig (för få användartester). Utöver dessa valdes några 
artiklar som fokuserade mer kring hur skapandet av layout eller design bäst bör 
implementeras. 
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3.2 Prototyp 
Preece, Rogers & Sharp (2015) beskriver utvecklingen av en prototyp som en 
iterativ process för att utveckla en ny produkt. 
Med inspiration från designprinciperna presenterade av Preece, Rogers & Sharp 
(2015) utvecklades inför detta projekt en applikation i scratch-programmering 
för att lära ut grundläggande beståndsdelar som if-satser och for loopar inom 
programmering. Applikationen utvecklades i två versioner, en kontroll-version 
utan de gamifierade-elementen uppsatsen avser att testa. Samt en test-version 
med båda de gamifierade elementen implementerade. 
Uppgiften i prototypen användarna ställdes inför var att utifrån ett slumpmässigt 
framtaget spelbräde analysera grafiska representationer av blommor. För att 
sedan i sekventiell ordning ge order för att antingen flytta en hink med vatten till 
en blomma eller vattna blomman över vilken vattenhinken befann sig. 
Dessa order representerades grafiskt med kort eller block längst upp till höger i 
form av en lista. Armoni, Meerbaum-Salant & Ben-Air (2015) beskriver just 
kort- eller block-interface som ett väletablerat koncept för att använda visuella 
gränssnitt inom scratch programmering. När användaren tycker att 
instruktionerna denne ger med hjälp av korten ser ut att matcha spelplanen (dvs 
alla blommor ser ut att få rätt mängd vatten), så klickar användaren på 
“starta”-knappen. Detta tar programmet genom exekveringen och ger 
användaren antingen ett vinstmeddelande eller ett förlustmeddelande efter vilket 
användaren får möjligheten att testa på nytt (oavsett om föregående försök var 
lyckat eller ej). 
När användaren går från vinst- eller förlust-meddelandet till en ny omgång 
sparas användarens föregående omgång på en databas. Användarna får aldrig 
möjligheten att välja ett användarnamn, anledningen till detta är i enighet med 
rekommendation från intervjupersonen (se Bilaga A) som använts under arbetet i 
en ansträngning för att behålla minderårigas personuppgifter konfidentiella. 
Istället när en ny användare först öppnar applikationen blev denne tilldelad ett 
användar ID på 24 tecken slumpvis utvalda. Detta bidrar till att ingen 
information insamlad på databasen kan knytas tillbaka till någon användare. 
 

 
Figur 6.1: Bild på testversionen av prototypen med trofée och erfarenhetsmätare 
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Figur 6.2: Bild på kontrollversionen av prototypen utan gamifierade element 
 
3.3 Implementering av gamification 
Implementeringen av gamification i “test”-versionen följer riktlinjerna som 
presenteras av bland annat Denny, McDonald, Kelly, Empson, Petersen (2018) 
som poängterar vikten av att implementera gamification på del-element inom 
utbildning och inte på hela kursen. Samt vikten av att gamification-elementen 
skall vara frivilliga att interagera med. 
Haaranen, Ihantola, Hakulinen & Korhonen (2014) Beskriver en mindre lyckad 
implementation av gamification, i vilken bages använts i en online del av en kurs 
i datavetenskap. Undersökningen visade att gamification-elementen inte fick 
störa användaren då dessa irriterar mer än de tillför. I enighet med detta så 
implementerades diverse gamification-element utan någon direkt, eller 
nödvändig interaktion. 
Kapp (2012) beskriver att introduktionen av gamification inte kommer att rädda 
en dålig affärsmodell eller produkt, men att den kan förhöja någonting som redan 
fungerar. Således syftar inte implementeringen av gamification till att förbättra 
upplevelsen för de användare som inte har något intresse av scratch 
programmering, utan avsikten med att implementera gamification bör vara att ge 
en bättre upplevelse till dem som redan har en intrinsisk motivation. 
Detta ligger också i linje med Denny, McDonald, Kelly, Empson, Petersen 
(2018) vilka beskriver hur gamification kan användas utan att negativt påverka 
den inre motivationen till att lära sig. 
 
Preece, Rogers & Sharp (2015) Beskriver designprinciper som consistency och 
affordance, där consistency berör hur väl en produkt stämmer överens med andra 
liknande produkter. Affordance å andra sidan berör enligt Preece, Rogers & 
Sharp (2015) hur intuitivt ett föremål är att agera med.  
Båda gamification-elementen (erfarenhetsmätaren och troféerna) skapades med 
detta i åtanke.  
Implementeringen av erfarenhetsmätaren följer en consistency för hur liknande 
mätare brukar implementeras i spelvärlden, där de oftast befinner sig långt ner på 
skärmen och täcker nästan hela skärmens vidd. Färgen av erfarenhetsmätaren 
valdes efter en kortare användarstudie (se bilaga 3) där en marginellt antal 
användare associerade lila med erfarenhetsmätare. 
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Implementationen av troféerna följer en affordance för hur vi människor lärt oss 
att troféer används. Det finns totalt nio (9), stycken troféer som användaren kan 
få tilldelade där både dess valör och utformning ökar successivt. Det krävs tre 
lyckade omgångar för att få en ny trofée där de tilldelas i valörerna brons, silver 
guld och i tre nivåer där utseendet blir allt mer exklusivt. Anledningen till 
implementationen av de ökande valörerna var att ge en indikation av 
användarens prestation utan att använda siffror (vilket hade påmint mer om 
poäng). 
Etkin (2018) beskriver vidare riskerna och fördelarna med att kvantifiera insatser 
för användare, där desto mer kvantitativ data användaren exponeras för desto 
bättre kommer den att prestera, till bekostnad av användarens upplevda nöje. 
Således finns det inga siffror på erfarenhetsmätaren, poängvärden uttryckt i 
siffror, eller någon annan typ av mått associerad med kvantifierbar information 
om användarens egna insats. Detta ligger till stöd för implementationen av 
pokaler och en mätare som indikator av prestation istället för någon form av 
numeristiskt värde. 
 
3.4 Kvalitativa metoder 
Kvalitativa metoder kännetecknas genom att de utgår från användare eller 
intervjupersoners uttalanden och inte i mätbara värden. Denna typen av metoder 
används bland annat med fördel för design/layout och användarorienterad 
utveckling. 
 
3.4.1 Intervju 
Intervjun som utfördes i denna studie hade för avsikt att bidra med en kvantitativ 
kritisk inblick på implementeringen av diverse element av applikationen (se 
bilaga 1). Intervjupersonen positionerades som en expert för didaktik inom 
programmering. Intervjupersonen besitter flera år erfarenhet bland annat som 
universitetsprofessor inom mjukvaruprogrammering och sitter i styrelsen för 
granskning av metodik för kandidatuppsatser och utreder ofta etiska aspekter av 
forskning. 
Intervjun genomfördes enligt vad Preece, Rogers & Sharp (2015) kallar en 
öppen intervju i form av en videochat där applikationen beskrevs och visades 
upp i sin helhet. Intervjupersonen kunde när som helst ställa frågor eller komma 
med synpunkter vilka spelades in. Utifrån denna inspelning skrevs sedan ett 
transkript i form av Bilaga A. 
Frågorna i intervjun fokuserades kring pedagogik, didaktik, grafik och layout, 
samt hantering av personuppgifter och de etiska aspekterna associerade av att 
utföra experiment med barn som försöksgrupper. 
 
3.4.2 Iakttagelser under användartester 
Under användartesterna som administrerades personligen märktes ett par trender 
som varit svåra att härleda till en vetenskaplig sammanställning. Dessa kommer 
att presenteras här samt ligga till grund för vissa begränsningar i arbetet. 
Testgrupperna visade ett tydligt engagemang för applikationen i de fall de 
administrerades personligen. Huruvida detta engagemang grundar sig i 
applikationens design, Hawthorne-effekten (då personer som vet att de deltar i en 
studie presterar bättre och/eller engagerar sig mer på grund av detta faktum i sig 
självt), eller för att de ville slippa göra ordinarie skoluppgifter är svårt att 
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redogöra med säkerhet. Oavsett vad som inspirerade testgrupperna så var 
fördelningen mellan test- och prototyp-gruppen lika till antal och effekten 
bedöms influera bägge applikations-versioner i lika utsträckning. 
 
De testpersoner som klurade ut hur uppgiften skulle lösas började experimentera 
med olika sätt att lösa uppgiften på. Dessa experiment var saker som att 
undersöka resultatet av övervattning av blommor eller hur hinken betedde sig om 
de flyttade den utanför de fyra positioner som fanns på spelplanen. Detta 
medförde att de testpersoner som snabbast klarade av uppgiften har ett sämre 
resultat utifrån prestation mätt än deras insats förtjänar. Detta kommer att 
behandlas närmare under urval av “resultat”. 
 
I applikationens utformning finns möjligheten att en korrekt lösning dyker upp 
som inte behöver exekvera några order för att resultera i en lyckad körning. 
Detta medför att de testpersoner som har ett lyckat resultat bland övrigt 
misslyckade kan ha haft “turen” att stöta på en körning som gav ett lyckat 
resultat vid exekvering utan input från användaren. Detta kommer att behandlas 
närmare under “resultat”. 
 
3.5 Kvantitativa metoder 
Preece, Rogers & Sharp (2015) beskriver kvantitativa metoder som 
undersökningar vilka producerar ett mätbart resultat. För denna studie har 
kvantitativa metoder valts för att med diverse olika mått mäta skillnaden mellan 
“test”- och “kontroll”-versionen av applikationen. Denna metodik inspireras 
bland annat från de Pontes, Guerrero & de Figueiredo (2019) vilka testade 
motivation på en programmeringskurs genom att ställa frågor till användarna.  
De Pontes, Guerrero & de Figueiredo (2019) använde sig av en kontroll-version 
och en testversion, där testversionen inkluderade diverse gamification-element. 
Måtten som använts i denna studie för att mäta engagemang och prestation är: 
Antal försök, antal lyckade försök, antal försök tills första lyckade försök, 
progression samt utvecklingskurva.  
 
3.5.1 Användartest (administrerat personligen) 
Två användartest administrerades på Växjös internationella grundskola. 
Försökspersonerna gick i åttonde respektive nionde klass. Innan försöksgruppen 
började använda en av de två prototyperna ställdes en kort fråga huruvida någon 
hade tidigare erfarenhet av programmering. Ingen av eleverna hade detta och 
delades därefter in i två grupper: Test, och Kontroll. Indelningen skedde 
slumpartat med lika många deltagare i vardera grupp.  
Denny, McDonald, Kelly, Empson & Petersen (2018) med flera beskriver hur 
gamification fungerar bäst som ett “opt-in” verktyg, i enighet med detta var det 
frivilligt att delta. Eleverna kunde dessutom när som helst välja att sluta med 
experimentet. De elever som inte ville delta eller som tröttnade på applikationen 
fick då ordinarie uppgifter tilldelade av läraren att utföra istället. De elever som 
valde att delta i experimentet blev instruerade att följa instruktionerna på 
applikationen och försöka klara av uppgiften däri. Detta fick användartestarna 
göra tills dess att de kände sig färdiga, tiden om 20 minuter tilldelat experimentet 
löpt ut eller tills dess att de inte längre ville fortsätta. 
Etkin (2016) beskriver hur ord som skapar negativa associationer kan påverka 
användarens upplevelse av en interaktion negativt, således användes ord som 
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“applikation” eller “spel” för att beskriva uppgiften, istället för ord som “jobb” 
eller “uppgift”. 
 
3.5.2 Användartest (administrerat på distans) 
Användartester bedrevs även på distans på Skrantaskolan i Karlskoga. De 
användartester som administrerades på Skrantaskolan gjordes så av skolans 
lärare i matematik och teknik. Fördelen med detta var att det var möjligt att få 
fler datapunkter, dessutom från olika skolor med (möjligtvis) olika 
förutsättningar. Testerna riktade sig mot högstadieelever årskurs sju till nio där 
klasserna slumpades ut i samma två grupper; kontroll- och testgruppen.  
Administratören av testerna fick instruktioner på hur applikationen skulle testas, 
där eleven fick upp till tjugo minuter på sig att använda applikationen, eleven 
kunde även välja att avstå eller sluta innan de tjugo minuterna var färdiga. När 
eleven inte längre ville använda applikationen fanns ordinarie skoluppgifter att 
göra istället. 
En nackdel av denna metod var att det var svårt att i realtid korrigera storleken 
på testgrupperna och en marginellt större del av testgrupperna på distans hade 
litet eller inget intresse av kontroll-versionen av applikationen. Detta medför att 
de två grupperna inte har en 50/50 fördelning, utan snarare en 30/70. 
  
3.5.3 Boxplots 
Boxplots, (också  kallade låddiagram), är den visualiseringsmetod som använts 
för att åskådliggöra kvantitativ information. En boxplot utgår från medianvärdet 
med ett streck och representerar sedan de värden som faller 25% över och under 
inom en “låda”, därefter representeras hela spannet av resultat inom två 
horisontella linjer högst upp respektive längst ner vilka utgör 100% av 
användartestarna, med undantag för outliers vilka representeras som cirklar 
utanför boxplotten. 
Boxplottarna skapades utifrån datan insamlad i databasen med 
programmeringsspråket R.  
 
4. Genomförande 
De praktiska aspekterna av arbetet skapades som ett interaktivt prototyparbete 
diverse delar av arbetet redovisas mer i detalj samt vilka förutsättningar och 
utmaningar som bemöttes inför varje del och iteration.  
 
4.1 Applikationen 
Preece, Rogers & Sharp (2015) beskriver den iterativa utvecklingen av en 
prototyp och specificerar stegen etablera krav, utveckla, och utvärdera som 
essentiella. Denna iterativa utvecklingsmodell har använts vid utvecklingen av 
applikationen. 
 
4.1.1 Etablera krav - Funktionella krav 
Kraven för applikationen delades in i funktionella och icke-funktionella krav. 
Preece, Rogers & Sharp (2015) definierar funktionella krav som krav vilka har 
för avsikt att beskriva hur användaren interagerar med systemet, samt hur 
systemet interagerar med användaren. Enligt den definitionen togs följande 
funktionella krav fram: 
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1. Användaren skall kunna utföra alla uppgifter med hjälp av ett grafiskt 
gränssnitt. 

2. Ordningen på exekveringen av order skall ske i följd uppifrån och ner. 
3. Order skall bestå av antingen “flytta hink” eller “häll vatten” och ge 

användaren möjligheten att repetera kommandot. 
4. Användaren skall kunna interagera med applikationen på laptop, 

(mobilanpassning behövs ej). 
5. Användaren skall få ett meddelande om denne vunnit eller förlorat en 

omgång. 
6. Varje avklarad omgång skall registreras i databasen. 
7. Användaren skall få ett ID som ej kan knytas till dennes personuppgifter. 
8. Applikationens layout skall följa de designprinciper Preece, Rogers & 

Sharp diskuterar. Framför allt med hänsyn till affordance, consistency 
och constraints. 

9. Grafik färg och form skall användas efter etablerade riktlinjer. 
10. Användaren skall inte kunna modifiera informationen som skickas till 

databasen. 
 
4.1.2 Etablera krav - Icke-funktionella krav 
Preece, Rogers & Sharp (2015) beskriver icke-funktionella krav som en 
kravställning vilken fokuserar på vad användaren vill uppnå och vad 
applikationen/systemet måste kunna erbjuda för att denne skall kunna lyckas 
med detta. Enligt denna definition togs under utvecklingen följande 
icke-funktionella krav fram: 

1. Applikationen måste fungera på google chrome (då det är webbläsaren 
som används på skolorna där applikationen testades). 

2. Databasen måste kunna hantera multipla insättningar samtidigt. 
3. Applikationen skall utvecklas för att vara minimal i storlek. 
4. Applikationen skall följa en objektorienterad utvecklingsmodell. 

 
4.1.3 Utveckla 
Preece, Rogers & Sharp (2015) beskriver utvecklande processen som ett steg där 
många diversifierande prototyper utvecklas. Först i form av low-fi prototyper för 
att sedan övergå till high fidelity där prototyperna mer och mer börjar likna den 
färdiga produkten. 
Preece, Rogers & Sharp (2015) Beskriver också hur utvecklings-cyklerna kan 
variera i längd och omfång. Utvecklingen av applikationerna som användes för 
arbetet utvecklades som tidiga idéer med diverse grafiska representationer 
skapade i paint och gimp. Utvecklingen av dessa påminde något om low fidelity 
pappersprototyper beskrivna av Preece, Rogers & Sharp (2015). 
Här valdes den initiala layouten och placeringen av de gamification element som 
skulle testas utifrån designprinciperna beskrivna av Preece, Rogers & Sharp 
(2015) främst med hänsyn till affordance, consistency och constraints. 
Den andra iterationen fokuserade på grafik och känslan av applikationen.  
Applikationens målgrupp riktar sig till ungdomar upp till 15 år, utan tidigare 
erfarenhet av programmering. Åldersspannet är relativt brett att förhålla sig till, 
vilket innebar att applikationen anpassar sig mot den yngsta tillgängliga delen av 
målgruppen i första hand.  
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4.1.4 Utvärdera 
Preece, Rogers & Sharp (2015) beskriver det “sista” steget av varje iteration som 
ett tillfälle att se över det arbetet som gjorts och utvärdera vilka saker som 
fungerat väl samt de som behöver förbättras till nästa implementation. 
Då utvecklingsprocessen enbart sträckt sig över två cykler utvärderades främst 
layouten i slutet av den första iterationen med hänsyn till placering av 
gamification element och det visuella gränssnittet för orderlistan. 
 
I slutet av den andra iterationen och inför en hypotetisk tredje iteration bör bland 
annat valet huruvida instruktionerna bör ges på Svenska, Engelska eller båda 
språken itereras, detta som följd av att enstaka elever som testade applikationen 
inte pratade svenska vilket var det enda språk instruktionerna fanns tillgängliga 
på. 
En annan punkt som bör itereras är valet av grafiken för troféer. Intervjuperson 1 
(se Bilaga A), kommenterade på valet av troféer och ansåg att exempelvis ett 
träd som växer sig större, eller en tilltagande blomäng hade varit mer i linje med 
resten av applikationen. Om dessa kan implementeras och fortfarande behålla 
samma symboliska innebörd kan detta vara ett intressant inslag för kommande 
iterationer. 
 
4.1.5 Design 
Preece, Rogers & Sharp (2015) beskriver diverse designprinciper i 
prototyparbete. Applikationen har utvecklats med dessa i åtanke vilka kommer 
att redogöras för här nedanför. De designprinciper som tagit extra fokus är 
affordance, consistency, feedback, restraints och visibility. 
 
4.1.6 Färger 
Vid valet av färger för applikationen har extra fokus lagts vid designprinciperna 
visibility och consistency beskrivna av Preece, Rogers & Sharp (2015). Visibility 
beskrivs som hur pass lätt det är att se diverse element i en applikation och 
consistency som hur väl diverse element/produkter överensstämmer med andra 
liknande element/produkter användaren kan tänkas vara bekant med. 
För knappar och exekverings-kort användes färgen grön för att ge dessa element 
en traditionellt ansett “vänlig färg” som är tänkt att uppmana användaren att 
interagera med. En mörkgrön nyans valdes för att skapa kontrast mot den annars 
vita bakgrunden. 
Till valet av färg på erfarenhetsmätaren gjordes fåtalet korta användartester, där 
försökspersonerna frågades vilken färg de associerar till erfarenhetsmätare i spel. 
Ingen färg fick ett överväldigande stöd men de vanligaste associationerna var vit, 
orange och lila, (se Bilaga C). Med visibility i åtanke valdes således lila, då den 
skapar en större kontrast mot den vita bakgrunden.  
 
4.1.7 Grafik 
De grafiska elementen i applikationen är blommorna, vattenhinken, 
exekverings-korten samt erfarenhetsmätaren och trofén i testversionen. Dessa 
element inspirerades främst av Preece, Rogers & Sharp (2015) designprinciper 
affordance, consistency och visibility. Affordance beskrivs av Preece, Rogers & 
Sharp (2015) som ett intuitivt sätt att interagera med ett föremål. Armoni, 
Meerbaum-Salant & Ben-Air (2015) beskriver användningen av visuella 
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gränssnitt för programmering i form av så kallad scratch-programmering vilka 
ofta använder kort/block-liknande interfaces för att lära ut 
programmeringsmetodik. Att implementera kort bidrar med en consistency i 
enighet med Preece, Rogers & Sharp (2015) beskrivning om hur element som 
uppfyller samma/liknande uppgifter bör ha samma/liknande utseende. 
 
4.1.8 Layout 
Applikationens layout har utvecklats med de designprinciper Preece, Rogers & 
Sharp (2015) beskriver kallade affordance, consistency, constraints och 
feedback. 
Affordance beskrivs av Preece, Rogers & Sharp (2015) som den intuitiva 
interaktion användaren har med ett föremål. Consistency beskrivs av Preece, 
Rogers & Sharp (2015) som likhet mellan två eller flera element, där ifall två 
eller flera element uppnår liknande resultat bör elementen designas för att likna 
varandra. I enighet med dessa principer har layouten för applikationen följt de 
normer som finns för placering av diverse element, exempelvis rubriker högst 
upp i stor text, knappar för exekvering av diverse moment långt ner och 
instruktionstext i hög kontrast. 
Feedback är enligt Preece, Rogers & Sharp (2015) den information som 
presenteras för användaren och kan ta många former. Den primära feedbacken 
som presenteras för användaren är tillståndet på blommorna, samt meddelandet 
efter exekveringen där användaren meddelas om denne vunnit eller förlorat 
omgången. Feedbacken är tänkt att vara lättolkad för användaren, således 
erbjuds inga längre textstycken. 
Constraints definieras enligt Preece, Rogers & Sharp (2015) som begränsningar 
för användaren tänkta att strömlinjeforma dennes interaktion. I enighet med detta 
finns ingen möjlighet för användaren att via applikationens tilltänkta gränssnitt 
manipulera insättningar i databasen. Detta ger också en marginell 
säkerhetsförbättring, men då skyddet i detta fall enbart är implementerat på 
klientsidan skyddar detta mest mot potentiella användare-misstag, ej mot 
dedikerade anfall. 
 
4.2 Databasen 
Databasen som använts finns på universitetets-server hos Linnéuniversitetet och 
administrerades via phpmyadmin. För applikationen skapades två tabeller vid 
namn “game” och “control”. Dessa tabeller innehöll samma tupler innehållande 
“user”, “version”, “winNumber”, “tryNumber” och “result”. 
 
User innehöll användarens användar ID, vilken skapades när användaren först 
besökte webbplatsen och sparades därefter i local storage på dennes enhet.  
Användarens ID slumpades fram mellan 6.3626854e+45 olika kombinationer, 
vilket bör säkerställa att två användare inte får samma unika användarnamn. 
Användaren hade således ingen kontroll över sitt användarnamn om inte denne 
valde att korrigera innehållet i dennes cookies. Hade applikationen riktat sig mot 
en mer sakkunnig grupp hade detta kunnat orsaka problem, men inför arbetet då 
arbetet riktade sig mot nybörjare inom programmering dömdes detta som säkert 
nog, både i hänsyn för cybersäkerhet och integritet. Ingen manipulation av 
cookies påträffades heller under arbetets gång. 
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Version summerades antingen som “G” eller “C” beroende på om användaren 
arbetade med test- eller kontroll-versionen av applikationen. Denna insättning 
användes främst för att läsa ut att användarna inte bytt mellan versionerna i sitt 
testande, då samma användar-id skulle dyka upp under både version “G” och 
“C”. 
 
WinNumber sparade de fall användaren gav en korrekt lösning, i dessa fall 
registrerades detta med ett inkrementerande värde under winNumber. Mellan 
körningarna sparades winNumber i användarens local storage vilken sedan 
skickades till databasen vid varje exekvering. 
 
TryNumber var ett inkrementerande värde som räknade upp varje försök 
användaren gjorde. Detta nummer sparades för att tillsammans med WinNumber 
för att räkna ut diverse genomsnitt. 
 
Result användes för att spara ned huruvida den individuella omgången var en 
vinst eller förlust. Detta mått används bland annat för att ta fram mönster hos 
användarna och titta på deras förbättrings- eller försämrings-kurva. 
 

 
Figur 7: Bild på utdrag ur databasen (“Game”) 
 
5. Resultat 
Den data som samlats in i databasen under användartesterna presenteras i sin 
helhet och ligger till grund för arbetets analys. 
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Sammanlagt deltog 76 personer på kontroll-versionen av applikationen och 170 
på test-versionen. Den ojämna fördelningen mellan grupperna grundar sig i de 
användartester som utfärdades på distans vilka inte skötte fördelningen mellan 
grupperna på ett optimalt sätt. 
Antal datapunkter är 2701 insättningar för testversionen vilket motsvarar ett 
grovt genomsnitt på 11 insättningar per användare. Samt 664 insättningar för 
kontroll, vilket ger ett genomsnitt på 7.1 insättningar per användare. 
 
5.1 Resultat försök 
Termen “försök” definieras som antalet individuella gånger en användare 
exekverat programmet. Antalet försök ökar oavsett om uppgiften lyckas eller 
inte. 
Försök-måttet är ett sätt att ta fram en indikator för hur gärna en användare vill 
använda applikationen, där resonemanget lyder att en användare förväntas 
interagera mer med en applikation denne gillar. Ett positivt resultat för studien 
skulle visa på att testgruppen har fler försök än kontrollgruppen. 
 
Boxplot 1 visar på hur testgruppens median landar på 10 försök. 
Kontrollgruppens median presterar aningen sämre på 7 försök. Det går också att 
utläsa med undantag för outliers att den data som ryms inom boxplot 1 att de 25 
procenten under median av testgruppen har lika många försök som 
kontrollgruppen. 
Kontrollgruppens övre 25 procent har samtidigt samma antal försök som 
testgruppens median. 
 
5.2 Resultat Uppgifter 
Med definitionen “uppgifter” menas antalet nya påbörjade omgångar av 
applikationen. Användartestarna behövde olika antal försök för att nå ett lyckat 
resultat på uppgifterna i applikationen. Detta mått används för att se hur många 
nya unika uppgifter användartestarna påbörjade. Måttet kan till viss del användas 
för att mäta prestation på de två grupperna. Ett positivt resultat för studien skulle 
innebära att testgruppen har fler avklarade uppgifter än kontrollgruppen. 
 
Boxplot 2 visar att kontrollgruppen har en median på avklarade uppdrag på noll 
(0), med en övre 25 procent har klarat av en uppgift. Testversionen har en 
median på 1 och visar en 25 procent över som har 8 rätt. (Testversionens outliers 
är också väsentligt högre, även om dessa inte tas med i beräkningen). 
 
5.3 Resultat Korrekta lösningar 
Korrekta lösningar definieras som “hur många exekveringar resulterade i en 
vinst”. De båda grupperna utförde samma uppgift och måttet är till för att skapa 
en bättre inblick för att mäta prestation på de båda grupperna. Ett positivt resultat 
för studien hade visat på att testgruppen har i genomsnitt fler antal rätt än 
kontrollgruppen. 
 
Boxplot 3 visar att medianen på testgruppen är tre medan medianen för 
kontrollgruppen är noll. 
Testgruppens övre 25 procent uppgår till sex, i kontrast har kontrollgruppen en 
övre 25 procent på två, vilket motsvarar testgruppens median. 
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Figur 8: Bild på boxplot 1, 2 och 3. n = antal användartestare per grupp. 1 visar 
antal försök. 2 visar antal uppdrag och 3 visar antal korrekta uppdrag. (Bredden 
på boxplottarna är skalad efter storleken på gruppen). 
 
5.4 Resultat korrekta uppgifter 
Detta mått används för att mäta antalet avklarade uppgifter per grupp, eller ifall 
grupperna startat fler uppdrag än de klarat. Eftersom att varje avklarat uppdrag 
automatiskt startar en ny omgång är det svårt att få 100% avklarade uppdrag, 
vilket kan ge ett aningen lägre resultat för många användartestare än deras 
prestation förtjänar. Detta mått visar också upp de användartestare som aldrig 
klarat ett uppdrag. 
 
Boxplot 4 visar att båda grupperna hade deltagare vilka lösta samtliga uppgifter 
korrekt, samt deltagare vilka inte lyckades lösa någon uppgift. Det 
genomsnittliga värdet för antalet korrekt avklarade uppgifter ligger dock i stark 
favör för testgruppen. Att båda grupperna inkluderade individer som presterade 
både på alla rätt och inga rätt ger också stöd för det slumpvisa urvalet för 
grupperna. 
 
5.5 Resultat genomsnitt av korrekta försök 
Detta mått räknar ut hur många korrekta uppgifter en användartestare hade delat 
på dennes antal totala försök, för att räkna ut ett genomsnitt på hur pass många 
försök som krävdes per lyckad uppgift. Måttet är tänkt att bidra till en större 
insyn i hur pass effektiv en grupp var på att komma fram till en korrekt lösning. 
Måttet utgör del av grunden för att redovisa gruppens uppmätta prestation. 
Boxplot 5 visar de olika användartestarnas procentuella antal lyckade försök för 
de båda grupperna. Genomsnittet för testgruppen har en markant förbättring 
gentemot kontrollgruppen. 
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5.6 Resultat antal försök per avklarad uppgift 
Detta mått är en variation på 5.5 resultat genomsnitt korrekta försök men 
inkluderar de icke-avklarade uppgifterna. Då en ny uppgift startas i samband 
med att föregående uppgifts klaras av kommer detta resultat ofta generera en 
extra uppgift per användare. 
 
Boxplot 5 visar att att de båda grupperna hade ungefär lika många försök per 
avklarad uppgift, med en marginell förbättring för testgruppen. Måttet indikerar 
dock att testgruppen inte hade några specifika förkunskaper som låg dem till 
gagn i detta test. 
 

 
Figur 9: Bild på boxplot 4, 5 och 6. n = antal användartestare per grupp. 4 visar antalet 
avklarade uppdrag delat på totala antalet uppdrag. 5 visar antalet korrekta försök delat 
på totala antalet försök och 6 visar på totala antalet uppgift delat på totala antalet 
försök. Samtliga mått presenterade som procent. (Bredden på boxplottarna skalade efter 
storlek på grupperna). 
 
5.7 Resultat genomsnitt antal försök per uppgift 
Detta mått visar på antalet försök som krävdes per avklarad uppgift och är en 
närmare titt på 5.6 resultat antal försök per avklarad uppgift. Detta mått läser ut 
medianen för de båda grupperna där kontrollgruppen i genomsnitt presterade 
aningen sämre, dock inte med sådan marginal att det går att dra någon konkret 
slutledning från detta. Att grupperna presterade så pass lika resultat styrker dock 
den slumpvisa indelningen av användartestarna i de båda grupperna. 
 
Boxplot 6, 7 och 8 representerar samtliga användartestare, de användartestare 
som hade minst en korrekt löst uppgift, samt dem som enbart hade en korrekt 
löst uppgift. Gemensamt för samtliga användartestare genom dessa grupperingar 
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är att ingen grupp presterade markant bättre än de andra grupperna oavsett 
version av applikationen. 

 
Figur 9: Bild på boxplot 7, 8 och 9. n = antalet användartestare per grupp. Samtliga 
plotter visar antalet försök per uppgift där 7 visar det totala genomsnittet av antal försök 
för bägge grupperna. 8 visar antalet försök för de användartestare som har en eller flera 
korrekta lösningar och 9 visar antalet försök för de användartestare som hade ett rätt ur 
de båda grupperna. (Bredden på boxplotterna är skalade efter storlek på grupperna). 
 
5.8 Resultat Utvecklingskurva 
Utvecklingskurvan är ett mått som är avsedd att visa potentiell förbättring hos 
användarna, där de användare som fått åtminstone en korrekt uppgift analyserar 
hur deras förbättring eller försämring sett ut efter detta. Med förbättring means 
att det tar färre antal försök att producera en korrekt uppgift än vad som krävdes 
för föregående uppgift. Ett positivt resultat för studien hade inneburit att 
testgruppen har en högre frekvens av förbättrings-steg än kontrollversionen. 
(Utvecklingskurvan redovisas i bilaga B.) 
 
6. Analys 
I detta segment analyseras de resultat som producerats i ett försök att sätta i 
dessa i en större kontext till varandra. De mått som diskuterades i Resultat är 
samma mått som ligger till grund för analysen. 
 
6.1 Analys av försök 
För att ta reda på hur länge användar-testarna använda applikationen används 
deras totala antal försök, oavsett om de lyckades eller ej som en indikation. 
Resultatet av detta mått isolerat skall inte överskattas, då det inte ger en exakt 
spenderad tid, eller någon kvalitativ data som beskriver användarnas nöje eller 
sinnesstämning medan de använde applikationen. 
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Mellan de två grupperna visas en dock en signifikant ökning mellan testgruppen 
och kontrollgruppen på hur många gånger de använde programmet innan de 
slutade. Den genomsnittliga ökningen kan mätas till dryga 63% eller 4 försök, 
med ett genomsnitt på sju försök för kontrollgruppen och elva för testgruppen. 
Under de tester som administrerades personligen dokumenterades också ett 
större intresse för testversionen av applikationen där de elever som använde den 
utforskade mer av dess funktionalitet. Detta var inte en av mätpunkterna uppsatta 
för experimentet och således utfördes inget försök att mäta denna observation. 
Denna observation tillsammans med de kvantitativa insamlingarna stärker 
däremot den tidigare etablerade teorin om att gamification-elementen, såsom de 
implementerats  har en positiv inverkan på engagemang hos användare. 
 
6.2 Analys av uppgifter 
En “uppgift” definieras som antal påbörjade omgångar av applikationen. 
Genom att mäta hur många försök en användartestare behövde för att ge en 
korrekt lösning på en uppgift kunde ett övergripande mått för användartestarens 
prestation etableras. Värdet av denna datapunkt bör dock inte överskattas 
eftersom måttet enbart reflekterar en användartestares totala lyckade körningar, 
ej till exempel antal lyckade körningar i förhållande till antalet försök. Som 
första utgångspunkt för att mäta användartestarnas prestation går dock att utläsa 
att testgruppen har generellt fler antal avklarade uppgifter med en markant 
marginal. Testgruppens median motsvarar kontrollgruppens topp sjuttiofem 
procent. Testgruppens övre sjuttiofem procent presterar också bättre än samtliga 
användartestare för kontrollgruppen (med undantag för outliers). 
Detta stödjer hypotesen, i enighet med bland annat Denny, McDonald, Kelly, 
Empson, Petersen (2018) att gamification-elementen har en positiv inverkan på 
användartestarnas prestation. 
 
6.3 Analys av korrekta lösningar 
Korrekta lösningar är antalet korrekta körningar av applikationen. Detta mått 
påminner mycket om 6.2 Analys av uppgifter, med undantag för att 6.2 mäter 
påbörjade uppgifter och korrekta lösningar enbart mäter lyckade lösningar. 
Anledningen till distinktionen mellan måtten är att sålla bort användartestare 
utan avklarade körningar av applikationen och redogöra eventuella skillnader 
mellan de bättre presterande individerna i vardera grupp. 
Värdena av detta mått speglar dem från punkt 6.2 med en markant positiv trend 
för testversionen. Detta visar på att det fanns användartestare i testversionen som 
inte hade några rätt, samt att de användare som lyckades lösa uppgifterna ofta 
klarade mer än en uppgift. Användartestarna i kontrollgruppen visar inte på 
någon markant skillnad mellan detta mått och måttet i 6.2. 
Detta ligger till stöd för hypotesen att gamification-elementen hade en positiv 
effekt på engagemang hos de användartestarna. Resultaten stödjer också Denny, 
McDonald, Kelly, Empson, Petersen (2018) vilka argumenterar att gamification 
inte har någon mätbar effekt då den implementeras på ett delmoment användaren 
inte kan eller vill interagera med och menar att gamification har bäst effekt då 
implementationen uppmuntrar användningen av ett redan vedertaget och 
fungerande verktyg. Samt att motivationen till att lyckas måste fortfarande 
komma intrinsiskt från användaren och kan inte återskapas artificiellt via 
implementationen av diverse gamifierade element. 
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Detta förklarar även varför användarna i testgruppen vilka generellt presterar 
bättre inte visar på samma markanta förbättring från botten-resultaten.  
 
6.4 Analys korrekta uppgifter 
Detta mått räknades ut genom att dela det totala antalet uppgifter för en 
användare med avklarade uppgifter. Båda grupperna har användare som presterat 
både samtliga korrekta lösningar och inga korrekta lösningar på uppgifterna. 
Detta styrker den slumpvisa fördelningen av användartestare mellan de två 
grupperna. Boxplot 4 visar dock på en markant skillnad till fördel för 
testgruppen var median på 70% avklarade uppgifter är en signifikant förbättring 
mot kontrollgruppens median på 0% 
En förklaring till detta kan vara att i samband med att testgruppen har fler totala 
försök så spenderade testgruppen mer tid på att lära sig hur applikationen 
fungerade och lyckades på så vis producera fler korrekta lösningar. 
 
6.5 Analys genomsnitt korrekta försök 
Detta mått tar ut hur många korrekta försök en användartestare har delat på 
användartestarens totala antalet försök. Måttet är till för att räkna ut ett 
genomsnitt på hur många försök en användare behövde per uppgift och ligger till 
grund för användartestarens prestation. 
Detta resultat visar på att de användartestare som använde testversionen har fler 
korrekta försök procentuellt med en signifikant marginal. Detta stödjer teorin att 
användartestarna av testversionen har presterat bättre än användartestarna av 
kontrollversionen. 
 
6.6 Analys av antal försök per avklarad uppgift 
Detta resultat presenterar antalet påbörjade uppgifter delat på antalet försök. 
Resultatet kan ses som en förlängning av punkt 6.5 analys genomsnitt korrekta 
försök men inkluderar påbörjade icke-avklarade uppgifter. 
Detta resultat är aningen mindre tillförlitligt i och med att så fort en uppgift 
klaras av skapas en ny för användartestaren, någonting som ofta resulterar i en 
sista icke-avklarad uppgift. 
Resultatet visar på att båda grupperna behövde ungefär samma mängd försök för 
att klara en uppgift. Detta i kontext med tidigare resultat skulle kunna tolkas som 
att testgruppen inte var mer begåvad än kontrollgruppen men fortsatte att lösa 
flera uppgifter trots att de behövde ungefär lika många försök för att klara av en 
unikt förekommande uppgift. 
 
6.7 Analys genomsnitt försök per uppgift 
Resultaten är tänkta att bidra med en större insikt i 6.6 analys av antal försök per 
avklarad uppgift men mäter antalet försök per avklarad uppgift istället för 
prestation i form av procent. Användartestarna delas in i olika subgrupper 
beroende på hur väl de presterat. I den första gruppen finns samtliga användare, i 
andra gruppen finns de användare som har ett eller flera korrekt lösta uppgifter 
och i sista gruppen finns de användartestare som enbart har en korrekt uppgift. 
Enbart marginella skillnader finns inom de olika grupperna och ingen nog 
markant skillnad finns i antalet försök per avklarad uppgift för att dra en slutsats 
att den ena gruppen var mer effektiv och presterade bättre än den andra gruppen, 
oavsett subgrupp. 
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Detta skulle kunna indikera att effektiviteten på de olika grupperna inte 
förändrades markant under tiden för användartesterna. 
Resultatet indikerar också att grupperna var relativt lika i hänsyn till tidigare 
erfarenhet, begåvning och förkunskap.  
 
6.8 Analys av Utvecklingskurva  
Det är ett stort bortfall från kontrollgruppen som aldrig fick ett korrekt svar 
vilket bidrar till att detta resultat blir mer svårläst. I samband med de personligen 
administrerade användartesten märktes också att de elever som lyckats lösa 
uppgiften ett antal gånger valde att börja experimentera för att se vad mer de 
kunde göra med programmet, snarare än att nödvändigtvis fortsätta att försöka 
lösa uppgifterna. Dessa två aspekter gör att det blir mycket svårt att tolka den 
insamlade datan med någon form av säkerhet. En möjlig förklaring av det 
negativa resultatet för testgruppen skulle dock kunna vara att de försökspersoner 
som använde kontrollversionen slutade när de först klarat uppgiften ett par 
gånger och då kände sig klara, medan de försökspersoner som använde 
testversionen fortsatte en längre tid. Detta styrks av att testgruppen generellt 
hade fler antal försök per användare samt de längre utvecklingskurvorna, se 
bilaga B. 
 
7. Diskussion 
Gamification inom utbildning är ett ganska väldokumenterat ämne, däremot 
fokuserar mycket av forskningen på få av de tillgängliga element som spel idag 
använder sig utav och ofta begränsar sig till märken, (“badges”) och poäng. 
Fördelen med det är att det finns mycket forskning att ta del av vid 
implementationen av just dessa element, men det kan även ge en snäv vy på vad 
som kan klassificeras/definieras som “gamification”, samt vilken typ av 
interaktioner som kan dra nytta av en implementering av gamification. 
 
Tidigare forskning verkar ha nått en konsensus kring att hur gamification 
implementeras är av stor vikt, rekommendationer för en lyckad implementering 
innefattar: 
Gamifiera verktyg - ej övergripande projekt. Gamification-elementen skall vara 
frivilliga att interagera med och att gamification-elementen bör kännas 
värdefulla. 
Implementationen av gamification för arbetet försökte följa dessa 
rekommendationer genom att:  

1. Gamification implementerades som en del av en applikation, inte som en 
del av ett kursunderlag eller motsvarande, i avsikt att behålla 
gamification-elementen spel-lika och i ett försök att skilja dem från 
etablerade negationer såsom “arbete” eller “jobb”, vilka användare 
generellt sett har en (ofrivillig) negativ disposition mot. 

2. Göra deltagandet i användartesterna frivilligt för deltagarna, samt ge 
dem möjlighet att avbryta när än de ville. 

3. Gamification-elementen krävde ingen direkt interaktion från 
användarna, utan bidrog mer till ett grafiskt gränssnitt för användaren för 
att visualisera dennes prestation, detta för att inte tvinga användaren till 
ytterligare interaktioner. 

4. Informationen som gamification-elementen representerade var knutna 
till användartestarnas insats i avsikt att skapa ett värde för användaren. 
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Forskningen indikerar att de resultat som kan väntas från en lyckad 
implementering av gamification med spel-element som poäng eller badges också 
kan förväntas med spel-elementen erfarenhetsmätare och troféer, med hänsyn 
till påverkan på engagemang och prestation. 
 
8. Begränsningar 
Denna studie visar på en mätbar förbättring i hänsyn främst till engagemang och 
i mindre utsträckning prestation, till följd av implementeringen av gamification. 
Framtagningen av gamification-elementen som används, experience bar och 
troféer, skulle dock kunna itereras ytterligare då mer tid skulle kunna spenderas 
på att utveckla dessa med mer kvalitativ data som styrker design-valen. 
 
Inför den kvantitativa datainsamlingen skulle en rekommendation vara att 
personligen administrera så många användartester som möjligt. Detta har 
fördelen att det är lättare att triangulera datainsamlingen med potentiella 
intervjuer eller andra kvalitativa datainsamlingar efteråt. En annan fördel är att 
det är lättare att se till att testgrupperna håller samma storlek, någonting som 
visade sig vara ett problem i detta arbete. 
 
En aspekt som skulle behöva mer undersökning är huruvida gamification kan ha 
en positiv effekt på inlärning. Denna studie har haft för avsikt att rikta in sig på 
hur gamification kan användas inom utbildning ur ett medie-tekniskt perspektiv 
och kan således inte dra några konkreta slutsatser med hänsyn till inlärning, 
pedagogik eller didaktik. 
 
Detta arbete har fokuserat på effekten av gamification-elementen 
erfarenhetsmätare och troféer tillsammans. Underlag för ett nytt arbete skulle 
kunna vara att ställa dessa element mot varandra för att se om de har en 
motsvarande effekt eller om det ena elementet ger större utslag än det andra med 
hänsyn till mätbart engagemang eller prestation. Rekommendationen utifrån 
detta arbete skulle då vara att använda motsvarande datapunkter vid insamling av 
kvantitativ data för att kunna skapa en större överblick. 
 
En vanligt förekommande begränsning inom implementationen av gamification 
oavsett ämnesområde är gamification-elementen. För att undvika att få en alltför 
snäv vision av vad som ryms inom gamification rekommenderas också att 
motsvarande forskning görs med andra element. Dessa skulle kunna inkludera 
men är inte begränsade till: ledartavlor, resurshantering, 
linjär-/icke-linjär-progression, avatarer. 
 
9. Slutsats 
Studien har använt två versioner av en applikation i scratch-programmering för 
att testa effekterna av implementering av gamification-elementen 
erfarenhetsmätare och troféer. De två versionerna har refererats till som test och 
kontroll under arbetet och använts för att mäta skillnader i användartestarnas 
engagemang och prestation. Där engagemang definieras som antalet försök en 
användare gjorde och prestation efter hur många av dessa försök som genererade 
korrekta lösningar. Användargrupperna bestod av elever i högstadiet, (årskurs 7 
till 9), med 76 användartestare för kontrollversionen och 170 för testversionen. 
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den ojämna fördelningen mellan grupperna berodde på administrationen av 
användartester på distans vilket försvårade korrektion av storleken på grupperna. 
Användartestarna blev ombedda att i den utsträckning de vill testa en version av 
applikationen i upp till 20 minuter, med de som inte ville delta, eller slutade 
innan tidsgränsen fick återgå till ordinarie skoluppgifter. 
Resultatet visar på att deltagarna i testgruppen hade en markant förbättring, både 
i form av engagemang och prestation, jämfört med kontrollgruppen. 
Studien visar också på att grupperna inte hade några större skillnader i effektivitet 
definierat som antalet försök per korrekt lösning, vilket indikerar att ingen av 
grupperna hade en fördel med hänsyn till tidigare kunskap eller 
programmeringsvana. 
 
Implementationen av gamification-elementen följde riktlinjer från tidigare 
etablerad forskning inom ämnet med speciell hänsyn till opt-in, omfång av 
implementation och icke-påträngande design. 
 
9.1 Svar av frågeställning 
Frågeställningen i början av studien undrade: Vilket blir effekten av 
introduktionen av gamification elementen troféer och erfarenhetsmätare på 
ungdomar i en scratch-programmeringsmiljö? 
På denna argumenterar studien för att med hänsyn till hur många interaktioner en 
användare vill genomföra med applikationen (i studien betecknat som 
engagemang), så har gamification-elementen en positiv inverkan. Detta 
resulterar i att användarna interagerar fler gånger med programmerings-miljön, i 
en utsträckning mätt till cirka 30%, vilket motsvarade tre körningar. 
Studien styrker det svaret genom att de användare som interagerade med den 
gamifierade versionen av applikationen producerade fler lyckade exekveringar 
än kontrollversionen. Någonting som tolkas som ett ökat mått på både 
engagemang och prestation. 
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11. Bilagor 
 
Bilaga A: En sammanställning av intervjun. Intervjupersonen omnämns som 
“P1”,. 
 
J: I want to put you as the expert on education and learning and what i wanted to do here is test a 
hypothesis on how to engage students. On the screen there is a large bar at the bottom of the 
window as well as an icon of a trophy which are the two elements I wanted to test whether they 
have any positive influence on the students performing this relatively basic scratch programming. 
 
P1: Okay. 
 
J: So I wanted to show you a bit of the application and the source code and for you to criticize 
every aspect of both. 
 
P1: Okay. 
 
J: I have one test version and one control version. This is the test version and im going to translate 
some of the aspects since I figure you’re not fluent in swedish. 
 
P1: Please do. 
 
J: The application states that we are going to water some flowers. 
 
P1: Okay. 
 
J: We want all the flowers to be happy, like the second one in this example. In order to do so we 
need to provide some input on the right side here, where we can either move the bucket or pour 
water. Then we can repeat this as many times as we want during a single action. If we manage to 
get all the flowers happy, like the second flower, our experience in the bottom bar will increase 
and eventually we get a nicer trophy. 
 
P1: Okay. 
 
J: That is the main idéa for the test version. As for the control version you can see that it lacks the 
experience bar and the trophy. 
 
P1: Okay. 
 
J: The idéa is to test these two versions out on similar students whom are new to programming and 
see if the test version will cause them to play through more interactions. 
 
P1: Their desire should be the reward so that they try a bit harder? 
 
J: The actual success rate is also being measured but I mainly focus on the engagement, so I want 
them to try it out as many times as possible.  
 
P1: What happened if we try the wrong thing? 
 
J: If we do that, it says, unfortunately you failed, better luck next time, and then we can try again. 
After which all the relevant data will be sent to the database. 
 
P1: Okay. 
 
J: When we are successful it will say congratulations you won, and the information will be posted 
to the database and when we return the experience bar has gone up a bit and we have a new set of 
flowers. 
 
P1: Is the trophy supposed to be there from the beginning? 
 
J: Yes, on the test version. 
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P1: Alright. 
 
J: The control version works pretty much the same, with the aforementioned exceptions but we get 
the same type of messages if we win or lose. 
 
P1: If they do the control version correctly they still get a message saying so? 
 
J: Yes, which states if they succeeded or failed. 
 
P1: Okay so what kind of feedback do you want in this regard, on research or design? 
 
J: Both in terms of design and especially if this could be a valid approach on how to implement a 
tool for learning in your opinion. 
 
P1: I absolutely think you are onto something with the rewards with the trophy and the bar as long 
as you are talking about young children as in elementary school. What age group are you 
targeting? 
 
J: In reference to the swedish school system i’d be looking at grundskolan where you attend until 
the age of 15. 
 
P1: That seems like a reasonable audience, if a little on the older side, maybe. I think you are 
going to see some positive response to the trophies and the status bar that kind of motivates the 
students to continue trying. As they see the status bar advance it could help them set a goal which 
sometimes encourage students to continue trying instead of losing interest, so I definitely think that 
you are going to see some positive response. It is an interesting design that you have set up, that I 
like. The use of a test and control is a valid approach. How many students do you think you are 
going to have to participate? 
 
J: I think I will have at least 90 students as of now, split into the two groups so that would mean 
about 45 students in each group. 
 
P1: Okay. Good, then you are going to have a good number of students to participate giving you a 
quantitative way of showing the effect. In my opinion this is a valid way to test and display 
engagement. Do you have any further questions in this regard? 
 
J: Sure! There are a few different idéas behind this, and some of them might be a bit more 
technology oriented. I am just going to display the source code, to show what information is being 
stored in the database. These are the ID of the students, which are being created as cookies or 
local storage. The id is a random 24 characters nonsens string. Then there is the version T for test, 
and C for control. Then the amount of wins, and tries. So if the amount of wins equals the amount 
of tries then every attempt has been successful. Then I also store the result of this particular 
attempt. So this is all the data i am handling on the university server, do you have any comments 
on this? 
 
P1: Let's see, right it is a good thing no personal information is gathered on minors. That will help 
you get the equivalent DRAB or human subject committee or whomever needs to approve this. 
Here at our university in my institution there is a committee that approves research, and since you 
are dealing with minors under the age of 18, these things get heavily scrutinized when brought up 
to our board. We’re looking to make sure that you have consent that they have to sign and of 
course the design of the methodology has to protect the identity of the child so by coding the user 
id are you ever keeping track of which student has which id? 
 
J: No, here I can show you how it is made. 
 
P1: After you collect all this data that is when you conduct your study is that correct? 
 
J: Yes. 
 
P1: The student plays the game and gets an id but this is never tracked, so you are giving them this 
text string that represents them in the database is that correct? 
 
J: Yes. 
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P1: Then you are de-identifying which is a good thing in your design, and if you put this through 
our university this is what we would like to see. So that part of your design I think is fine. 
 
J: Thank you, a minor weakness might be that the user-id is being set on the client and not on the 
server, so tech-savvy students could potentially modify these values. 
 
P1: Yes, but, if this is targeted towards minors with little or no experience that shouldn’t be an 
issue. So I think the id is perfect, I am a member of the IRB (institutional review board), so I get to 
meet every couple of weeks and handle these particular sets of questions in regards to ethics and 
research. Do you have any other concerns or questions for me? 
 
J: A few theoretical discussion about the design maybe? As of now it takes three successful 
attempts to fill the experience bar and gain a new trophy on the test version and there are nine 
trophies in total. 
 
P1: So it takes three passes to increase your level? 
 
J: Yes, that’s right, and these are the trophies in question starting from a small bronze to silver and 
gold, and the increasing in complexity and size as the levels increase, but with the same colors. 
 
P1: You trophies don’t have a lot of variety in them, you had to point out the wooden base on the 
second one for example for me to notice it. So my question would be why you chose a trophy as the 
reward element? 
 
J: There was no real reason for the particular motif being used. 
 
P1: I don’t know, as this is not my direct area of expertise but you’ve played a few video games 
right? 
 
J: A few yes. 
 
P1: What kind of items do you generally see as rewards? 
 
J: The very abstract answer would be, it very much depends on the context of the game. 
 
P1: Sure, I haven’t been playing too many games myself but seeing coins pile up seems common. I 
don’t know, your trophies are probably fine but you might find out if trophies are more motivating 
than some other kind of prize, but that might be the topic of a completely different study. Might be 
a non issue, but for example using a growing tree might fit the theme more than a general trophy 
for example, or some kind of action that seem more directed towards a goal instead of a reward 
which might be worth testing on a third group? 
 
J: That is a keen observation and is very worth keeping in consideration, as I basically picked the 
first thing that came into my mind as I read about using trophies as a gamification element. 
 
P1: I think you pulled a lot together with the application so far. Have you done any literature 
review so far on what others have done before you? 
 
J: I have, I think I have about 20 or so articles in regards to gamification. 
 
P1: I don’t know if anyone has looked at what objects seem to motivate children. 
 
J: I don’t know if researchers don’t play too many games since they usually tend to focus on points 
and badges when it comes to gamification from what i’ve read. So i am trying to build this study 
on the back of that exploring other elements as well. 
 
P1: Let me ask you another question, if you were to use this in a real classroom which you seem to, 
do you have any leaderboard or is this activity going to be private? 
 
J: It is going to be private. 
 
P1: Okay, I would recommend that, I think you could get in a lot of trouble trying to make the 
students compete against each other. Versus letting every student be competitive against 
themselves. As it would help each student better themselves rather than just motivating the students 
doing well. When are you going to have this wrapped up? 
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J: In about two months. 
 
P1: If you’d like any more input i’d be happy to help, this seems like a very interesting project. As 
you could easily introduce the same ideas and methods to other areas as well such as math, or 
learning languages or so on, right? 
 
J: Yes, I hope so. 
 
P1: Anything else? 
 
J: I don’t think so right now, is there anything else you’d like to look at, I could send you a zip’ed 
version of this if you wanted to look it over? 
 
P1: Sure, please do. Are you the lone developer and designer. 
 
J: Yes. Then I think that covers it for now. Thank you very much. 
 
P1: I am happy to help let me know if you need any more help. 
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Bilaga B: Detta är utvecklingskurvan för test- och kontrollversion där “+” 
indikerar ett snabbare framtaget lösningsförslag. “-” indikerar ett långsammare 
förslag, och “=” indikerar att lösningen tog lika många försök som föregående. 
 
Testversion:  
"=+" 
"=+" 
"=+" 
"=++" 
"=+=-=" 
"=+-" 
"=+-="  
"=+-=+-=+" 
"=+-==+" 
"=+-==+-=" 
"=+-===+ 
 "=+-====" 
"=+-====+-=" 
"=="  
"==" 
"==" 
"==" 
"==" 
"==+-=======" 
"===="  
"====" 
"=====+" 
"======+" 
"=======+-=" 
"========" 
"=========" 
"=========" 
"=========" 
"=========" 
"=========" 
"============" 
"=============" 
"===================" 
"==-+-"  
"==-+-++-=" 
"=-" 
"=-" 
"=-"  
"=-" 
"=-" 
"=-" 
"=-" 
"=-" 
"=-" 
"=-" 
"=-+" 
"=-+" 
"=-+=-" 
"=-+-" 
"=-+-=" 
"=-+-===+-=" 
"=-+-=====" 
"=-+-======" 
"=-+-=========" 
"=-+--"  
"=-=" 
"=-=" 
"=-=+-==" 
"=-=+-===+-" 
"=-=+-=======" 
"=-==" 
"=-==+" 
"=-==+-==" 
"=-===" 
"=-===" 
"=-====" 
"=-====" 
"=-====" 
"=-====+-" 
"=-====+-+-=" 
"=-=====" 
"=-=====+" 
"=-======+-" 
"=-======+-" 
"=-=======+-" 
"=-========" 
"=-========" 
"=-========" 
"=-========" 
"=-========" 
"=-========" 
"=-=========" 
"=-=========" 
"=-=========" 
"=-=========" 
"=-==========" 
"=-===========" 
"=-=============" 
"=-=-+" 
"=-=-========+-===============" 
"=--"  
"=--+" 
"=--=" 
"=--=+" 
"=--=++--==" 
"=--==+=-===" 
"=--===+-" 
"=--====+-=" 
"=--=====" 
"=--=======" 
"=--=======" 
"=--========"  

Antal “+”: 61 
Antal “-”: 127 
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Kontrollversion: 
"-" 
"-+===" 
"=" 
"=-+====" 
"==" 
"==" 
"==" 
"+" 
"+" 
"+" 
"+" 
"+" 
"+" 
"+" 
"+" 
"+-" 
"+-=+==" 
"+-+-" 
"+=" 
"+=" 
"+=-" 
"+==" 
"+==" 
"+==" 
"+==" 
"+===" 
"+=======" 

antal “+”: 24 
antal “-”: 8 
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Bilaga C: Denna tabell visar en sammanställning på resultaten på frågan: “vilken färg 
associerar du med erfarenhetsmätare?” 

Orange 3 

Lila 7 

Vit 4 

Grön 1 

Totalt antal svarande: 15 
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