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Populärvetenskaplig	  Sammanfattning	  
	  

Samtidigt som digitala spel letar sig in i allt fler människors liv börjar designen för spel 
användas inom allt fler områden än underhållning, däribland med ett utbildande syfte. 
Denna rapport undersöker vilken sorts feedback digitala spel kan ge för att främja 
motivation och lärande och som är relevanta att överföra till lärospel eller serious 
games för att bidra till ett motiverat lärande i dessa. Studien riktas mot 
högstadieelever i en förhoppning om att bidra till mer motiverande och effektiva 
läroverktyg samt ett samarbete med Ludosity learnings vilket är ett spelföretag som 
just nu arbetar med att utveckla ett serious game för just högstadieelever. 
Undersökningen utförs genom fokusgrupper eller fokuserade intervjuer med elever 
från årskurs 8 och 9 för att få en bild av deras spelande, vad de upplever som 
motiverande samt vad de upplever att de lär sig ifrån spel.  

Resultaten från studien visar på att digitala spel skapar ett motiverat lärande genom 
att vara enkla att förstå, men svåra att bemästra och tillåter en stegvis förståelse. 
Spel tillåter lärande som är intuitivt genom att sätta information i en handling som är 
relevant för informationen. Spel är flexibla och låter spelaren lära sig på ett sätt som 
passar individen. Spel motiverar genom att låta spelaren vinna och se sin utveckling 
och utmana andra samtidigt som spel låter spelare att spela tillsammans med andra 
och där alla kan spela en tydlig roll för att lösa ett problem.    
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Abstrakt	  
	  

Denna rapport är ämnad att undersöka vilken sorts feedback digitala spel kan ge för 
att främja motivation och lärande. Studien utförs kvalitativt med fokusgrupper som 
datainsamlingsmetod och med högstadieelever som målgrupp. Syftet med studien är 
att undersöka dessa aspekter i digitala spel för att se hur de kan överföras till lärospel 
eller serious games på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Frågeställningen 
utformas dock med ett något bredare omfång för att möjliggöra andra eventuella 
användningsområden för resultaten. Resultaten från studien jämförs med existerande 
litteratur och slutsatserna visar att digitala spel främjar lärande och motivation genom 
att tillåta en stegvis kunskap, en intuitiv förståelse genom att sätta information i en 
relevant kontext eller handling och där spelaren hela tiden har ett syfte med att utföra 
en uppgift. Spel är flexibla och låter spelaren lära på ett sätt som passar dem, de 
visualiserar en spelares utveckling och låter spelare utmana sig själva mot andra 
samtidigt som de låter spelare lösa problem tillsammans och där varje spelare kan 
bidra med sitt eget perspektiv för att lösa ett problem. 

 

Nyckelord: Motivation, Lärande, Feedback, Serious Games, Situerad kognition, 
PISA, Skolverket, Högstadieelever 
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Förord	  
	  

Jag vill passa på att tacka ansvariga rektorer och lärare för att ni möjliggjorde studien 
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och all givande feedback under arbetets gång. Det här hade aldrig gått utan er! 
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1.	  Inledning	  
	  

Allt fler människor spelar spel än någonsin förut och spelindustrin växer 
explosionsartat, 2012 omsatte den Amerikanska spelindustrin 20,77 miljarder dollar 
och förväntas att fortsätta växa (Entertainment software association, 2013). Den 
stereotypa bilden av en “spelnörd” håller på att suddas ut och många spelar idag 
någon typ av spel. Oavsett om det är på telefonen, datorn, eller en på en konsol blir 
det en allt större del av vår vardag och har blivit ett viktigt globalt socialt medium 
(Prensky, 2003). Speldesigners har lyckats utveckla produkter som får oss att lägga 
ner oändligt mycket tid på att spela. Vi kan göra det för avkoppling, för underhållning, 
för att nå högsta leveln i ett spel eller varför inte för att bli en professionell spelare i e-
sporten? Oavsett vilken anledning man har att spela finns det ett spel för alla och i 
takt med att spelindustrin växer ökar även områden som börjar använda sig av olika 
typer av spel för att uppnå ett annat syfte än underhållning. Dessa spel kallas ofta för 
Serious games och kan utvecklas bland annat för militär, regering, företag, sjukvård 
samt utbildning och kan användas för exempelvis träning i riskfyllda situationer för 
militär eller brandmän, program för sjukvårdsträning eller för att utbilda studerande 
(Susi et al. 2007; Corti, 2006). Serious games är ett begrepp som växer sig allt större 
samtidigt som det fortfarande står inför en hel del utmaningar. Det har länge 
argumenterats för att speldesign kan vara ett bra verktyg för att stödja lärande 
snarare än hur det praktiskt bör göras (Van Eck, 2006).  

Valet görs att ha högstadieelever som målgrupp i studien delvis på grund av att 
studien görs i samarbete med Ludosity learnings, vilket är ett spelföretag som just nu 
utvecklar ett serious game som riktar sig mot just högstadieelever. Samtidigt pågår 
det en samhällsdebatt kring just högstadieelevers studieprestation. Enligt PISAs 
(Programme for International Assessment) undersökning 2012 har svenska 
högstadieelevers genomsnittliga resultat i matematik, naturkunskap och läsförståelse 
gått ner signifikant sedan undersökningarna 200 och 2003 (Skolverket, 2013). Det 
har riktats en del kritik mot PISAs undersökning och enligt en undersökning som görs 
av dagens industri får även elever med toppbetyg och som presterat bra på de 
nationella proven mindre bra resultat i PISAs undersökning. Detta förklaras i artikeln 
med att eleverna inte tar provet på alvar, att de är omotiverade till att göra testet då 
det inte är betygsgrundande och då de är trötta på att skriva prov (TT i Dagens 
industri, 2014-06-04).     

Oavsett anledningen till de resultat som framställs i PISAs undersökning finns en 
anledning till att närmre studera vad det är som motiverar elever att lära. Denna 
studie är därför ämnad att bidra till en ökad förståelse för vad som motiverar oss till 
att lära vilket på sikt kan bidra till både bättre verktyg för lärande och förhoppningsvis 
till mer motiverade elever.  
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Det övergripande syftet med studien är att kunna använda förväntade resultat för att 
skapa engagerande och effektiva läromedel eller serious games. Frågeställningen 
ställs dock bredare än så för att inte utesluta andra eventuella användningsområden 
som exempelvis hur en motiverande läromiljö kan skapas: 

Vilken sorts feedback kan spel ge för att främja motivation och lärande? 

Det finns en del tidigare studier om hur speldesign kan bidra till lärande. Min 
förhoppning är att med denna studie kunna bidra till att utveckla den kunskapen och 
försöka se kopplingen mellan motivation och lärande i spel och hur de designas för 
att stödja den och hjälpa spelaren att utvecklas. Studie skulle även kunna bidra till 
den ekologiska validiteten i föregående studier då de många gånger baseras på 
expertmetoder där forskaren själv analyserar spelen istället för att basera resultaten 
på andra spelares uppfattning.  
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2.	  Bakgrund	  

2.1	  Spel	  
Ett spel i sig kan definieras som en fysisk eller mental tävling med mål att antingen 
underhålla eller belöna sina deltagare. Ett digitalt spel kan definieras som en mental 
tävling som kan spelas mot en dator, eller på annan plattform, och som innehåller 
specifika regler som kan tillämpas för både underhållning, rekreation eller rent av för 
viljan att vinna (Zyda, 2005). Grundstrukturen i spel bygger först och främst på en 
frånkoppling ifrån verkligheten där spelaren i en fiktiv värld kan porträttera mer eller 
mindre påhittade karaktärer. Oavsett om det är en rent fiktiv miljö eller någonting som 
efterliknar verkligheten eftersträvas en illusion av att spelaren har klivit in i en virtuell 
värld (Zyda, 2005). Spel utgår ifrån fixerade regler och mål med begränsningar i tid 
och rum samtidigt som de ger en spelare en möjlighet att tävla mot andra eller 
tillsammans i grupp(er). De bjuder alltså in oss i en stimulerande värld som utmanar, 
omtöcknar och mystifierar samtidigt som de ger oss en möjlighet till total kontroll 
(Garris, Ahlers & Driskell, 2002; Wang & Sun, 2011; Huisinga 2003 i Wang & Sun, 
2011). Prensky (2001a) argumenterar för att spel är det enda medium vi har med så 
många olika aspekter som tilltalar oss på en och samma gång och identifierar 12 
olika aspekter och varför de tilltalar oss:    

    

“Games are a form of fun. That gives us enjoyment and pleasure. 
Games are form of play. That gives us intense and passionate involvement. 

Games have rules. That gives us structure. 
Games have goals. That gives us motivation. 
Games are interactive. That gives us doing. 

Games are adaptive. That gives us flow. 
Games have outcomes and feedback. That gives us learning. 

Games have win states. That gives us ego gratification. 
Games have conflict/competition/challenge/opposition. That gives us adrenaline. 

Games have problem solving. That sparks our creativity. 
Games have interaction. That gives us social groups. 

Games have representation and story. That gives us emotion.” 
(Prensky, 2001a s.1) 

 
 

Som Prensky (2001a) visar i citatet inkluderar spel en rad olika aspekter som 
motiverar, involverar och får oss at lära. Detta tillsammans med andra aspekter i 
digitala spel skapar en känsla och ett engagemang som är svårt att hitta någon 
annanstans. Modellen för spel har därför börjat användas inom allt fler domäner.   
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2.1.1	  Serious	  Games	  

Definitionen av vad ett serious game är skiljer sig något åt från källa till källa, de 
flesta är dock överens om att huvudmeningen för ett serious game är att det är ett 
spel där huvudsyftet är någonting annat än ren underhållning (Susi, Johannesson & 
Backlund, 2007). Susi et al. (2007) tar upp hur serious games och spel definieras i en 
spelutvecklingstävling:       

“Entries will be considered a game if they involve an assigned challenge and employ a 
compelling form of positive and/or negative reward system. Entries will be considered a 

serious game if they use the gaming attributes described above to overcome a designated 
problem or deficiency, and provide appropriate feedback to the user about their efforts.”

             (Susi et al, 2007 s. 5) 

Serious games handlar alltså om att utnyttja den potential som finns i spel för att 
engagera och motivera en spelare att nå ett specifikt ändamål, såsom att utveckla ny 
kunskap eller förmåga (Corti, 2006). Detta görs genom att involvera någon sorts 
pedagogik i spelen, alltså att skapa aktiviteter som utbildar eller instruerar och på så 
sätt tilldelar kunskap eller färdighet (Zyda, 2005). Syftet är att få spelaren är lära sig 
någonting och om det är möjligt ge en underhållande upplevelse under tiden. Serious 
games används ofta för ändamål såsom träning, reklam, simulering eller utbildning 
(Susi et al. 2007) och ger spelaren en möjlighet att åta sig uppdrag eller uppleva 
situationer som annars inte varit möjliga på grund av kostnad, tid, säkerhetsaspekter 
eller logistiska skäl). I dagsläget används serious games av en rad olika aktörer, de 
utvecklas bland annat för militär, regering, företag, sjukvård samt utbildning och kan 
användas för exempelvis träning i riskfyllda situationer för militär eller brandmän, 
program för sjukvårdsträning eller för att utbilda skolungdomar (Corti, 2006). 

Utveckling av serious games kräver med andra ord olika fokus beroende på vad 
syftet med spelet är. Susi et al. (2007) beskriver olika domäner som relaterar till 
och/eller överlappar med serious games. Författarna tar upp e-lärande, vilket är ett 
mer generellt begrepp för datorstött lärande och distanslärande. Edutainment, vilket 
fokuserar på lärande genom underhållning. Spelbaserat lärande och digitalt 
spelbaserat lärande vilket antingen kan ses som synonymt med serious games eller 
som en gren av serious games där fördefinierade läranderesultat tillämpas.  

Även simuleringar tas ofta upp i relation till serious games, vissa menar dock att de 
inte kan klassificeras som spel då de är mer kontextspecifika än spel och saknar de 
element av fiktion som spel ofta bygger på. Simulerade verkligheter tenderar på så 
sätt att anpassas till träning i en väldigt specifik kontext (Charsky, 2010, Prensky, 
2001b), såsom exempelvis flyg- eller bilsimulatorer. Rena simuleringar används ofta 
som träningsverktyg inom exempelvis ekonomiska sektorer för att i ett 
övningsscenario inte förlora verkliga pengar, i medicin för att inte riskera patienters 
hälsa, inom militär för snabb och säker stridsscenarioträning eller inom 
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kärnkraftsindustrin (Kirriemuir & McFarlane, 2004). Simulatorer och simulatorspel 
innefattar flera olika egenskaper som kan främja lärande: 

§ De kan designas så att spelaren erhåller direkt feedback angående 
konsekvenser av deras handlingar.  

§ Spelet kan lägga till, ta bort eller justera olika faktorer för variation.  

§ Jämfört med träning i den vanliga värden där material och resurser används är 
simulatorer ofta ett billigare, och många gånger säkrare alternativ. (Kirriemuir 
& McFarlane, 2004).  

 

2.1.2	  Övergången	  från	  Edutainment	  

Edutainment är en term som uppkom på 1990-talet och är en sammandragning av 
“education through entertainment”. Den här typen av datorbaserade instruktioner fick 
i början positiv kritik då de hade möjlighet att effektivt och på ett roligt sätt lära elever 
en mängd olika ämnen. De flesta spelen fastande dock i en approach där 
övningsuppgifter upprepades för att belöna med underhållning (Charsky, 2010). 
Efterhand fick därför både edutainment och instruktionsbaserade datorspel kraftig 
kritik och ett rykte om sig att vara den sämsta typen av utbildning då de baserats på 
upprepning och övningsaktiviteter som gömts bakom ett mindre underhållande 
gameplay (Van Eck, 2006). Spelaspekterna gjordes underlägsna den utbildande 
processen där resultatet blev en avsaknad av viljan att kämpa och utvecklas samt en 
avsaknad av ett sammanhang mellan spelet och kognitiva uppgifter och på så sätt 
inte blev riktiga spel (Mitchell & Savill-Smith, 2004). Många argumenterar för att detta 
kommer sig av att edutainmentspel ofta designats av akademiker med liten eller 
ingen förståelse alls för konsten, vetenskapen och kulturen kring speldesign och vad 
som faktiskt krävs för att skapa ett givande eller underhållande spel (Van Eck, 2006). 
Även om det är relevant för studier att drilla fakta och koncept är detta enligt Charsky 
(2010) vanligtvis det enda edutainment gav sig an att lära ut och bortsåg från 
aspekter som att lära spelaren hur de kan applicera sina kunskaper, analysera sin 
förståelse eller utvärdera sitt lärande.   

Gränsen mellan serious games och edutainment blir relativt oklar då de två 
domänerna strävar mot samma mål. Michael och Chen (2006 i Susi et al. 2007) 
menar dock att serious games expanderar ifrån att memorera och lära sig fakta 
utantill till att inkludera alla aspekter av lärande, från utbildning till övning och 
upplysning. Genom att använda egenskaper från spel har serious games som syfte 
att skapa en genuin upplevelse av lärande där underhållning och lärande är 
oskiljaktiga (Gee, 2003, Prensky, 2001a). Målet är att underlätta spelarens lärande 
genom att skapa en autentisk spelupplevelse som inte uteslutande är maskerade 
övnings- och repetitionsuppgifter (Charsky, 2010). Det är därför kritiskt att få 
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förståelse för hur olika typer av spel fungerar och se hur olika taxanomier för spel går 
i linje med taxanomier för lärande (Van Eck, 2006). 

 

2.2	  Lärande	  
Det råder många olika skolor om hur vi bör göra för att tillskansa oss kunskap på 
bästa sätt eller hur det går till när vi gör det. Kirriemuir & McFarlane (2004) tar upp 
fyra olika paradigm eller synsätt på hur lärande går till/bör gå till, beskriver deras 
fokus samt deras syfte inom utbildning:  

Behavioristiskt lärande - Grundprincipen är att ändra beteendet hos den lärande med 
positiv eller negativ förstärkning (ex. Skinner, 1938). Externa resurser och uppgifter 
är centralt och används för att producera beteendeändringar i önskad riktning.   

Kognitivistiskt lärande – Processen av lärande sker helt och hållet internt i huvudet av 
den lärande. Syftet är att skapa kopplingar i hjärnan på den lärande och utveckla 
färdigheter för att bistå med bättre kunskap.    

Humanistiskt lärande – En utveckling av personlig potential. Emotioner, attityder och 
reflektion spelar en central roll i lärandet och målet är att den lärande ska bli 
självsäker och autonom.  

Socialt och situerat lärande. – Interaktion och/eller observation sker i en 
gruppkontext, liknande lärlingsutbildning. Fokus ligger på att lärande behöver en 
relation mellan människor och omgivningen för att utvecklas och syftet är att den 
lärande skall kunna bli fullständigt deltagande inom gemensamma praktiker.   

Oavsett vilket paradigm eller synsätt som används finns det anledning att ta hänsyn 
till aspekter ifrån allihop, yttre faktorer såsom belöningar kan spela stor roll för 
exempelvis motivation, lärande kräver på något sätt en internalisering, våra 
emotioner spelar en stor roll när vi lär oss och utvecklas samtidig som vi tillhör en 
kultur och en omgivning som vi och vårt lärande inte kan särskiljas ifrån.  

Resultaten av lärande kan sedan delas in i olika subkategorier eller 
kunskapsområden såsom: Deklarativ kunskap vilket består av fakta såsom data, 
koncept och principer.  Procedurell kunskap som innefattar kunskapen om hur vi utför 
en uppgift, handling eller process.  Strategisk kunskap vilket syftar till den 
medvetenhet vi har kring hur vi applicerar kunskap, principer och upplevelser på olika 
och nya situationer. Strategisk kunskap kan ses som grunden för problemlösning då 
de i de flesta fall handlar om att överföra kunskap från olika områden (Garris et al. 
2002; Dickey, 2007). Även metakognitiv kunskap kan räknas med här vilket är den 
reflektion och reglering vi gör över vårt eget tänkande under en aktivitet (Dickey, 
2007). 
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Det finns en även rad olika teorier om hur kunskapsförvärvning bör struktureras och 
kategoriseras för att vara effektivt, däribland Blooms taxonomi och ARCS (Attention, 
relevance, confidence/challenge, satisfaction/success) modellen: 

ARCS modellen bygger på fyra grundläggande kategorier där fokus ligger på att hålla 
elevens uppmärksamhet, ge en förståelse för varför informationen är relevant, förse 
eleven med utmaning för att stärka självförtroende och slutligen se till att eleven får 
en känsla av tillfredsställande och framgång från lärandeupplevelsen (Keller, 1983; 
1998; Keller & Kopp, 1987 i Gunter et al. 2006).    

Blooms taxonomi är en hierarkisk struktur där förståelsen och lärandet fördjupas för 
varje steg:  

• Kompetens - Färdigheter eller förmåga. 
• Kunskap - Eleven kan återkalla information. 
• Förståelse - Eleven kan förklara eller förutsäga. 
• Applicering - Eleven kan lösa problem och använda information. 
• Analys - Eleven kan se mönster eller koncept och organiserad struktur kan bli 

förstådd. 
• Syntes - Eleven kan bygga en struktur, sätta ihop delar till en helhet med 

betoning på att skapa en ny mening eller struktur. 
• Utvärdering- Eleven kan jämföra och utvärdera vikten av idéer eller material. 

(Gunter et al. 2006; Kenny & Gunter, 2007 ) 
 

Jones (1998 i Kirriemuir & McFarlane, 2004) har skapat en koncis modell av vad som 
krävs av uppgifter inom en lärandekontext för att de ska vara relevanta för effektivt 
lärande: 

§ Uppgifter som vi kan slutföra.  
§ Möjlighet att koncentrera sig på uppgift.  
§ Uppgiften har tydliga mål.  
§ Uppgiften ger direkt feedback.  
§ Djup men icke ansträngande involvering.  
§ Känsla av kontroll över handlingar.  
§ Flow, att bli uppslukad och få en förändrad tidsuppfattning.  
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2.2.1	  (Spel)Design	  för	  lärande	  

När det kommer till utveckling av instruktions- eller lärandespel finns det enligt 
Kirriemuir & McFarlane (2004) två vanliga nyckelteman: Att utnyttja 
motivationsstyrakan i spel för att ’göra lärande kul’ samt en uppfattning av att lärande 
genom praktik i spel såsom simulatorspel erbjuder ett kraftfullt läroverktyg.  Debatten 
om att ’göra lärande roligt’ antar ofta att barn inte tycker om att lära sig. Mycket 
forskning visar dock motsatsen och menar att barn tycker om att lära sig när de har 
en känsla av utveckling och där lärande är relevant och lämpligt för dem. (Kirriemuir 
& McFarlane, 2004). 

För att inte hamna i samma fälla som edutainmentspelen (kap 1.1.2) är det viktigt att 
förstå de komponenter som gör spel framgångsrika och som får oss att vilja lära eller 
fortsätta spela. Genom litteraturen är dessa de aspekter som nämns mest frekvent:   

Mål är en viktig faktor inom spel där en spelare eller spelet sätter upp vilka 
handlingar som behöver utföras, exempelvis att bekämpa en boss eller rädda 
världen. Tydliga och utmanande mål gör att vi ökar vår ansträngning för att nå det 
(Locke & Latham, 1990 i Garris et al. 2002)  

Tävling eller utmaning är där spelaren vanligtvis spelar antingen mot en annan 
spelare, mot en dator eller mot klockan (Alessi & Trollip, 1991, 2001). Både tävling 
och utmaningar är komponenter som är menade att motivera spelaren att skapa en 
att vilja vinna och kan vara uppdelat i olika delar och under olika perioder av tid. 
Tävlingar och utmaningar har ofta, men behöver inte ha ett konkret vinnandestadie 
utan i många spel kan vad som är en vinst regleras av användaren själv, exempelvis 
utifrån vad de skapat (Charsky, 2010).  

Regler. Spel lyder alltid under ett visst antal specifika regler och visar de handlingar 
en spelare kan och inte kan utföra. Samtidigt som det ger en möjlighet att göra det 
svårare och begränsa spelaren för en mer utmanande upplevelse (Blunt, 2007) 

Val sker både före och under spelets gång och kan handla om exempelvis val av 
karaktär, färdigheter, attribut eller olika handlingar som är möjliga för karaktären 
(Dickey, 2007). Charsky (2010) särskiljer här val av uttryck, strategi och taktik. Val av 
uttryck har inte alltid så stor effekt på lärande eller kanske heller inte spelet i den 
bemärkelsen men kan hjälpa spelaren att bli motiverad vid val av exempelvis avatar. 
Strategiska val syftar till de val spelaren kan göra som påverkar hur spelet utspelar 
sig som exempelvis svårighetsgrad eller antal spelare. Taktiska val gör en spelare i 
spelet och syftar till de val som spelaren har möjlighet att göra och som påverkar hur 
de spelar spelet i en given kontext.     

Fiktion. Att göra ett spel utbildande kräver en lämplig integration av informationen 
som ska läras till en konstruktion av fiktion. Forskning har länge stött att ju mer 
inneboende lärandet är sammankopplat med fiktionskontexten i spelet desto mer av 
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innehållet kommer att kommas ihåg (Kenny & Gunter, 2007). Malone och Lepper 
(1987 i Garris et al. 2002) argumenterar för att fiktion eller historier erbjuder metaforer 
för verkliga problem som gör det möjligt för spelaren att uppleva olika situationer ifrån 
olika perspektiv. Zyda (2005) menar att lärandeprocessen bör vara underordnat 
fiktionen eller sammanhanget för att få en mer givande upplevelse. Samtidigt som 
Mitchell & Savill-Smith (2004) menar att fantasifulla, välproducerade simulatorspel 
kan ses som interaktiva historier och att historier är en av de mest fundamentala och 
kraftfulla syntetiska upplevelser som finns tillgängliga för oss.  

Feedback. Att få en möjlighet att få direkt feedback på sina handlingar i en riskfri 
miljö inbjuder till en vilja att utforska och experimentera. Det stimulerar nyfikenhet och 
gynnar ett lekfullt lärande där handlingar och upplevelser såsom trial and error, 
fantasi, rollspel, och simulering av upplevelser uppmuntras (Kirriemuir & McFarlane, 
2004; Mitchell & Savill-Smith, 2004). Spel sätter spelare i rollen som beslutsfattare 
och driver på tuffare utmaningar där de många gånger får lära sig genom trial and 
error och där spelet ger en tydlig feedback: Om du gör fel val kan du förlora ditt 
företag, ditt bagage eller så förlorar du ditt liv (Mitchell & Savill-Smith, 2004).   

Baserat på taxanomier för lärande och grundläggande aspekter inom spel finns det 
ett antal riktlinjer framtagna för hur spelbaserade läroplattformar bör utformas. Kenny 
& Gunter (2007) baserar sina nyckelprinciper på Blooms taxonomi och ARCS 
modellen (kap 2.2): 

1) Spel behöver presentera önskat innehåll på ett sådant sätt att det är relevant för 
den studerande och deras behov.  

2) Kontexten och designen måste vara engagerande på ett sådant sätt att det stödjer 
en vilja att fortsätta spela. Spelet måste samtidigt engagera spelaren interaktivt och 
fördjupa det önskade lärandeinnehållet i en kontext av fiktion.  

3) Spelets kontext, fiktion, och nivådesign behöver fokusera på färdighetsöverföring i 
termer av önskat lärandeinnehåll på ett sådant sätt att det är hierarkiskt och 
repetitionsmässigt tillgodoräknat spelet parallellt med Blooms taxonomiska syn på 
kunskapsförvärv.  
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2.2.2	  Lärande	  i	  spel	  

Många författare argumenterar för att kommersiella spel både kräver och främjar 
lärande och problemlösning även om de inte har instruktion och lärande som främsta 
syfte (Van Eck, 2006; Gee, 2003). Van Eck (2006) påpekar att spelen inte är effektiva 
på grund av vad de är i sig, utanför för vad de förkroppsligar och aktiviteterna som 
spelaren utför under tiden de spelar ett spel. 

Bland annat Prensky (2001a) och Gee (2003) argumenterar för att lärande är en av 
de främsta anledningarna till att vi är villiga att spendera så mycket tid på spel och 
samtidigt vara hungriga efter mer. I linje med teorier inom situerad kognition ger spel 
även möjlighet för situerat lärande, där spelaren kan lära sig i en kontext som är 
meningsfull och samtidigt relevant för spelet (Susi et al. 2007; Gee, 2007; Van Eck, 
2006).  Lärandet sker alltså inte enbart implicit hos spelaren utan är inbäddat i den 
sociala och kulturella världen (Mitchell & Savill-Smith, 2004). Även Shaffer, Squire, 
Halverson & Gee (2005) menar att spel ger en kraftfull kontext för lärande då de gör 
det möjligt att skapa virtuella världar, och att agera i en sådan värld gör det möjligt att 
utveckla en situerad förståelse för en aktivitet. Spelaren kan alltså verka i en specifik 
kontext och knyta ihop sina kunskaper med handlingar (Shaffer et al. 2005). Spelaren 
kan uppleva en domän eller en situation på ett nytt sätt, forma nya associationer och 
därmed bli förberedd för framtida lärande och problemlösning som kan överföras till 
nya domäner (Gee, 2003). 

Det är en grundläggande faktor att vi får en möjlighet att träna på allting vi lär oss 
(läsa, skriva, sociala möten) och ett av de mest effektiva sätten att lära sig är just att 
praktisera (Prensky, 2003). När erfarenhet i första hand kommer utav en aktivitet eller 
upplevelse dvs. att göra någonting inom en gemensam praktik, menar Shaffer et al. 
(2005) att kunskap efter hand kommer “gratis”. Spel inbringar alltså en stor potential 
och en unik möjlighet att lära och skapa en förståelse. Prensky (2003 s.2) uttrycker 
det:   

“On deeper levels they learn infinitely more: to take in information from many sources and 
make decisions quickly; to deduce a games rules from playing rather than by being told; to 

create strategies for overcoming obstacles; to understand complex systems through 
experimentation. And, increasingly, they learn to collaborate with others…Games have long 
ago passed out of the single-player isolation shell imposed by lack of networking, and have 

gone back to being the social medium they have always been on a worldwide scale.” 

En av de mer intressanta aspekterna i relationen mellan spel och lärande är inte 
relationen mellan dator och spelare, utan mellan olika spelare. Shaffer et al. (2005) 
understryker verkligen vikten av den sociala aspekten i Video Games and the Future 
Of Learning där de menar att välkonstruerade spel inte enbart inkluderar fakta eller 
enskilda färdigheter utan förkroppsligar sociala praktiker. De argumenterar även för 
att spel uppmuntrar till utforskning, individuella uttryck och kraftfulla identiteter, 
delade värderingar, en lekfull experimentering med sociala gränser samtidigt som de 
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bidrar med ett sätt att reflektera över viktiga gemensamma praktiker. Spelare lär sig 
ofta i samarbete med varandra, genom processer av diskussion och reflektion 
antingen i en kultur inom eller utanför spelet i sig kan spelare exempelvis lära sig hur 
man effektivt samlar in resurser eller utvecklas i spelet (Mitchell & Savill-Smith, 
2004). Van Eck (2006) påpekar även att lärande är en väsentlig del i fiktionen av ett 
spel och understryker att en spelare aldrig blir tillfrågade att gå utanför spelvärlden 
för at gör någonting – även om detta ofta sker om en spelare exempelvis kört fast.    

En rad olika studier visar på hur människor som spelar spel utvecklar vissa kognitiva 
förmågor eller färdigheter. Shaffer et al. (2005) argumenterar för att upplevelser som 
är spridda över flera olika kontexter kan få spelaren att förstå komplexa koncept utan 
att förlora kontakten mellan abstrakta idéer och de problem de kan användas till att 
lösa.  Spel stödjer utvecklingen av analytisk och strategisk kunskap och förmågan att 
applicera kunskap från ett område till ett annat vilket kan leda till en utveckling av 
logiskt tänkande och problemlösningsfärdigheter. Här stödjs förmågor såsom 
planering, kommunikation, beslutsfattande i grupp samt förhandling (Kirriemuir & 
McFarlane, 2004; Squire & Jenkins, 2003; Mitchell and Savill-Smith, 2004). Även 
färdigheter såsom igenkänningsförmåga, visuellt selektiv uppmärksamhet, 
psykomotoriska, spatiala och ikoniska färdigheter nämns här. Mitchell & Savill-Smith 
(2004) menar även att spel stödjer mönsterigenkänning och resonemang som 
baseras på mönster spelaren plockar upp från den verkliga eller den virtuella världen. 
Spelexpertis kan även länkas till självgranskning, mönsterigenkänning, 
problemigenkänning och problemlösning på en djupare nivå, princips-
beslutsfattande, kvalitativt tänkande samt förbättrat arbetsminne och långtidsminne. 
(VanDeventer & White 2002 i Mitchell & Savill-Smith, 2004). 
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2.3	  Motivation	  
	  

Att känna sig motiverad är en av de viktigaste faktorerna för att ett effektivt och 
kvalitetsmässigt lärande ska ske (Prensky, 2003; Ryan & Deci, 2000). Motivation är 
den vilja eller lust vi känner inför att utföra en uppgift, och om vi känner oss triggade 
eller stimulerade av en uppgift är vi motiverade (Ryan & Deci, 2000; Wolters, 1998). 
Resultat som kan komma av att vara motiverad inkluderar intensitet, välbehag, 
engagemang, djupare involvering och envishet för en uppgift (Cordova & Lepper, 
1996).  

2.3.1	  Inre	  kontra	  yttre	  

Motivation delas som bredast upp i två kategorier, inre och yttre motivation. Inre 
motivation syftar till vår inre drivkraft, att vi vill göra någonting för att vi tycker att det 
är intressant eller trivsamt. Att agera för skojs skull eller för att få en utmaning (Ryan 
& Deci, 2000). Nyfikenhet är också en inre drivkraft där vi kan bli intresserade av 
ovanliga sensationer såsom mystik som kan skapas av exempelvis överraskningar 
eller inkomplett och inkonsekvent information, eller rentav ifrån lusten att lära (Garris 
et al.2002). Inre motivation kan enbart finnas i aktiviteter som en individ har ett 
genuint intresse för men kan ökas vid sociala händelser och strukturer (belöningar, 
kommunikation, feedback) som bidrar till en känsla av kompetens. Yttre motivation 
å andra sidan är att agera för att det leder till ett separat utfall. Här finns det olika 
nivåer som sträcker sig från att motvilligt agera på grund av yttre stress, till ett 
accepterande av nyttan eller värdet i uppgiften (Ryan & Deci, 2000).  Ryan & Deci 
(2000) menar även att desto fler yttre regleringar som finns, desto mindre intresse 
och insats från elever de menar även att det ökar tendensen till att skylla på andra, 
exempelvis läraren för negativa resultat. De argumenterar även för att elevers ökade 
förståelse för uppgifter eller mål kommer att bidra till en ökad chans att de är 
motiverade till att anta sig det.   

2.3.2	  Flow	  

I spelbaserat lärande är det förärvning av flow i både spelet och i lärandet som är en 
av de största utmaningarna (Prensky, 2003). Flow adresserar optimala upplevelser 
associerade med aktiviteter och är för tillfället i centrum av forskningen om motivation 
i spel. Även om den generellt används till att analysera inre belönande upplevelser 
finns teorier om att flow kan vara ett adekvat verktyg för att analysera spelsystem 
som distribuerar yttre belöningar (Wang & Sun, 2011). En upplevelse av flow kan 
beskrivas som det tillstånd där människor är så involverade i en aktivitet att ingenting 
annat verkar spela någon roll. Flow är alltså den positiva upplevelsen av att vara helt 
engagerad i en uppgift (Nakamura & Csikszentmihalyi 2002). En upplevelse av flow 
har nio karaktäristiska drag: klara mål på varje steg, direkt feedback, en balans 
mellan utmaning och färdighet, sammanslaget handling(action) och medvetenhet, 
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försummande av distraktioner, utan oro för misslyckande, frånvaro av 
självmedvetenhet, förvrängd tidsuppfattning, och en autotelisk (att vara ett slut i sig 
själv, bli det man behöver vara) kvalitet (Wang & Sun, 2011).  

	  

2.3.3	  I	  spel	  

Koster (2005 i Wang & Sun, 2011) föreslår att “roligt” är att vara på marginalen av 
spelarens förmåga vid ett problem. När det känns för svårt motiverar spänningen 
dem till att antingen förbättra sina kunskaper eller minska deras utmaning varav det 
första är bättre då det andra skapar frustration. Strategisk selektion av handlingar 
eller drag i ett spel måste vara flexibla för att tillåta spelaktiviteten att utvecklas 
baserat på spelarens spelstil, strategier eller tidigare erfarenhet (Garris et al. 2002). 

Feedback eller kunskap kring resultat är kritiskt för att stödja prestation och 
motivation då effekten av feedback på prestation är högt varierande. Under vissa 
omständigheter höjer feedback prestationen, under andra sänks den (Garris et al. 
2002). Under omständigheter där målet är klart finns ett högt åtagande att nå målet 
samt när självförtroende för att lyckas är högt är individer responsiva på skillnader i 
feedback och ökar deras ansträngning för att nå en standard. På så sätt ger 
feedback en uppskattning av framstegen mot målet och driver individen till att öka sin 
insats, fortsätta och fokusera på uppgiften (Wang & Sun, 2011). Ryan et al. (2006) 
beskriver hur lockelsen med spel ibland är associerade med någonting utanför spelet 
och menar att dragkraften ofta kommer från tre nyckelkänslor av välmående: 
autonomi, kompetens och medgörlighet.   

Människor spelar sällan ensamma, även de som spelar ensamma tenderar att dela 
sina upplevelser eller jämföra prestationer eller troféer med andra. Sociala aspekter 
är viktiga motivationsfaktorer för spel, och sociala relationer påverkar och påverkas 
av spelaktiviteten. (Wang & Sun, 2011). Detta går ibland till den nivå där spelet i sig 
kommer i andra hand efter den sociala upplevelsen. Många spelare menar enligt 
Gunter et al. (2006) att det primära nöje de får ut ifrån att spela ett spel är 
möjligheten att sjunka in i en värld där de har haft en hand i att skapa, vilket ger en 
känsla av självkontroll och självbestämmande.  
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2.3.4	  I	  Multiplayers	  och	  öppna	  världar	  

Varje dag loggar miljontals människor in på MMORPGs. Dessa spel tillåter spelaren 
att interageras med varandra och utforska en virtuell värld i verklig tid där varje 
spelare är representerad av en personligt anpassad karaktär (Yee, 2006). Massively 
Multiplayer Online (MMOs) och Massively Multiplayer Online Role Playing games 
(MMORPGs) är genres som växt sig ofantligt stora på spelmarknaden. MMORPGs är 
egentligen en underkategori till MMOs som syftar till spel där ett globalt nätverk kan 
delta i ett och samma öppna spel, RPG innebär att det baseras på rollspel. Allt fler 
har börjat har få upp ögonen för MMOs som ett potentiellt format för lärandespel då 
det är en flexibel modell för interaktiva och engagerande lärandemiljöer då de bland 
annat förser en möjlighet till motiverande aspekter såsom valmöjligheter, kontroll, 
samarbete, utmaning och prestation (Yee, 2006; Dickey, 2007). 
Motivationsaspekterna ökar även med att det inte finns något ultimat eller rätt sätt att 
spela, inte heller några slutliga vinster eller förluster. MMORPGs bygger på 
karaktärsutveckling och mindre uppdrag i en stor värld där spelaren har en stor frihet 
och där samarbete och kritiskt tänkande är centralt för spelet (Dickey, 2007). 

Multiplayer-spelen har även utvecklats till att bli olika sportgrenar, eller så kallad e-
sport där spelarna, beroende på spelets upplägg, kan tävla mot varandra individuellt 
eller i lag på en global skala.  

	  

2.4	  	  Feedback	  
Som tidigare nämnt (i 2.2.1 och 2.2.2) är feedback en grundläggande komponent för 
att en spelare ska lära sig, vilja fortsätta spela eller förstå hur spelet fungerar. 
Feedback är ett brett begrepp som ”Inom pedagogik den process som innebär att en 
person får reda på effekterna av sitt handlande för att handlandet ska förändras. 
Termen används särskilt om kritik när det gäller konstnärliga verk, och innan verket 
haft premiär, gått i tryck eller massproducerats, för att förbättra verket eller 
konstnären.” (Wikipedia 2014-03-21).  

Spel som är för lätta att lösa är inte engagerande, bra spel kräver konstant input från 
spelaren och ger direkt feedback. Spel frodas som läroverktyg när de skapar en 
kontinuerlig cykel av kognitiv ojämnvikt samtidigt som det tillåter spelaren att vara 
framgångsrik (Van Eck, 2006). Yee (2006) argumenterar för att syftet med alla tv-spel 
är att få oss att vilja arbeta hårdare och fortfarande uppskatta upplevelsen, hen 
menar att de flesta spel, inkluderat MMORPGs, designas utifrån behavioristiska 
principer såsom betingning. Därmed gör timingen och varvningen av 
belöningsmekanismerna i spelen att spelaren kan få välbehag av det arbete de 
lägger ner.     
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Spelutvecklare lägger ner oerhört mycket resurser på att skapa lämpliga 
belöningsmekanismer. I kommersiella spel används en rad olika former av belöningar 
och feedbacksystem såsom:  

1. Poängsystem, 2. Experience points (upplevelsepoäng) 3. Virtuella föremål eller 
avatarer (ofta en representation av spelaren eller en valbar karaktär) som kan 
användas i spelet 4. Resurser eller värdeföremål, som samlas och påverkar spelet. 5. 
Achievmentsystem (en typ av belöningssystem) som vanligtvis är bundna till 
användarkonton och bygger på tydliga villkor att uppfylla. 6. Feedbackmeddelanden 
som skapar omedelbara belöningar 7. Handlingsanimationer och bilder. 8. 
Upplåsningsbara mekanismer som ger spelare tillgång till nytt spelinnehåll när ett 
kriterium är uppfyllt (Wang & Sun, 2011). Författarna tar även upp hur dessa 
belöningar har egenskaper som spelar stor roll för att få en bra effekt. Exempelvis om 
de har något socialt värde, påverkar spelet, är tillfredsställande för uppgiften samt om 
de befinner sig inom en rimlig tidsram.  

Det finns något av en oenighet i hur yttre belöningar påverkar vår inre motivation 
medan Deci, Ryan & Koetner (1999) visar att belöningar kan kontrollera människors 
beteende och att det förmodligen är därför de är så förespråkade och hur nackdelen 
med detta kan vara att det tenderar till att överskyla självreglering och kan 
underminera människors ansvar att motivera eller reglera sig själva. Samtidigt som 
Ryan & Deci (2000) menar att det finns olika grader av yttre motivation och diskuterar 
hur yttre sociala faktorer som belöningar eller feedback som lyckas få en individ att 
uppleva en känsla av kompetens, kan öka den inre motivationen. Detta verkar dock 
som sagt på olika nivåer och att utföra uppgifter enbart för en yttre belönings skull, 
utan att förstå/eller bry sig om meningen bakom uppgifterna, kommer förmodligen 
inte att stärka självreglering och inre motivation på något sätt.   
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2.5	  Utmaningar	  
	  

Även om det finns stöd för att lärande förekommer i spel finns kritik riktad mot 
lärandespel samt en hel del problem och utmaningar att ha i åtanke vid utveckling. 
Stoll (1999) är en av kritikerna mot lärandespel och menar att försöket till att göra 
lärandet roligt leder elever bort från läsande och skrivande samtidigt som det byter ut 
reflektion, kritiskt tänkande och förståelse mot snabba svar och snabba handlingar. 
Stoll menar att det med ett försök till att göra lärandet roligt bidrar till att studenter 
förväntar sig att lära utan att arbeta för det.  

En av riskerna vid utveckling av serious games är att det verkar finnas en uppfattning 
av att inkludera läromässigt innehåll i ett spel automatisk genererar ett underhållande 
spel som möter läromål. Vissa undervisare menar att spel motiverar bara genom att 
vara spel, även om så är fallet finns det ingen garanti på att det motiverar spelare till 
att lära sig just det spelet är syftat till att undervisa, det är även ett misstag att anta att 
alla spel är motiverande och roliga (Gunter, Kenny & Vick, 2006). Garris et al. (2002) 
menar att vi måste tona ner vår entusiasm för spel-approachen med kunskapen att 
undervisningsspel noga måste utvecklas för att tillhandahålla både en engagerande 
förstahandsupplevelse så väl som en ändamålsenlig lärandehjälp. Ibland lär vi oss 
genom att observera och ibland genom att bli berättade för. Det går inte att överösa 
elever med information och hoppas på att det fastnar, inte heller går det att anta att 
de ska suga åt sig allting de upplever utan hjälp.    

Det finns en stor utmaning här, välutvecklade spel engagerar definitivt spelare men 
spel som klassificeras som utbildande följer inte alltid sunda lärandeprinciper- och 
teorier. Därmed riskerar de att förlora sin styrka som läroverktyg (Gunter et al. 2006). 
Susi et al. (2007) menar även att det finns ett behov av en praktisk guide som 
behandlar hur (när, med vem och under vilka omständigheter) spel bör integreras i 
lärandeprocessen för att maximera lärandepotential.   

Utbildning kan vara underhållande, men även det motsatta är sant. Att någonting är 
roligt är inte heller den enda sortens underhållning, det är inte heller det enda sättet 
att engagera spelare i ett spel (Michael och Chen, 2006 i Susi et al. 2007). Spelare 
kan även bli engagerade genom andra element som exempelvis involverande 
spelsätt, motiverande mål, regler som bidrar med struktur eller möjligheten att vinna 
vilket ger tillfredsställelse (Prensky, 2001a).   

Spelindustrin har vittnat hur edutainment inte fungerade och kan konstatera att en 
kombination av utbildande mjukvara där fiktion och spelaspekter kommer i andra 
hand inte fungerar. Zyda (2005) menar att detta visar på att handlingen måste hamna 
i första rummet och fokus bör ligga på att kombinera instruktion med handling och 
integrera detta i en rimlig speldesign. Spelbaserat lärande har tidigare stått inför 
problemet att de är för enkla jämfört med kommersiella spel och där uppgifterna 



	   17	  

snabbt blivit repetitiva samtidigt som målgruppen snabbt blivit medvetna om att det är 
ett spel som ”tvingar” dem att lära, ibland på ett sätt som kan verka nedlåtande mot 
spelaren. Uppgifterna har heller inte stött en progressiv förståelse av ett fenomen 
eller gett någon bredd på uppgifter har ofta varit koncentrerat till en specifik uppgift 
och genererat väldigt homogent innehåll (Kirriemuir & McFarlane, 2004). 

Linderoth (2012) menar att digitala spel många gånger kan ha utveckling inbyggt i 
mekaniken vilket gör att det i vissa fall inte är spelaren som utvecklas och lär sig utan 
att det är spelet som står för progressionen. Här ges ett exempel om att rollspel 
(RPG) kan tillåta spelare att förbättra sina färdigheter (levla upp) genom att göra 
enkla uppgifter istället för att möta och behöva planera för de svåra utmaningarna i 
spelet och menar att en vissa spel ger oss en illusion av lärande.   
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3.	  Problemformulering	  
	  

Fokus inom spelbaserat lärande har till stor del legat på att spel kan vara effektiva 
som läroplattform snarare än att förklara hur de är effektiva och hur de faktiskt bör 
implementeras (Van Eck, 2006).  Det är en svår balans att skapa ett spel som både 
motiverar spelaren till att vilja fortsätta spela samtidigt som spelaren lär sig på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt utan att underminera varken spelengagemanget 
eller kvalitén på lärandet. En gemensam faktor som är återkommande inom både 
motivation inom spel och lärande är feedback vilket är det jag har valt att undersöka 
närmre i det här arbetet. Min teori (med stöd från exempelvis Yee, 2006; Gee, 2003 
& Van Eck 2006) är att det kan vara feedback och en känsla av åstadkommande och 
utveckling som gör att vi vill fortsätta spela och utvecklas. Undersökningen kommer 
att fokusera på spelares uppfattning av vad de anser är givande feedback i 
kommersiella spel för att se vilka aspekter som är viktiga att få med i ett serious 
game för att ge en givande spelupplevelse. Frågeställningen inkluderar dock inte 
serious games och formuleras aningen bredare för att ge en möjlighet att inkludera 
andra eventuella användningsområden.  

3.1	  Frågeställning	  
Vilken sorts feedback kan spel ge för att främja motivation och lärande? 

	  

3.2	  Omfattning	  och	  avgränsning	  
Studien fokuserar första hand på högstadieelevers uppfattning av vad de anser är 
givande feedback för motivation respektive lärande. Målgruppen väljs med tanke på 
samarbetet med Ludosity learnings och deras spel, Cloud Islands, som riktar sig mot 
just högstadieelever. Resultaten av studien är menade att appliceras på serious 
games. Utformningen av intervjufrågor kommer därför till stor del att fokusera på 
lärande och motivation inom spel, dock inte uteslutande. Syftet är att dyka något 
djupare inom multiplayer-spel och öppna världar. Delvis då litteraturen (ex. Yee, 2006 
& Dickey, 2007) understryker potentialen i dessa spel men även då Cloud Island 
kommer att utformas som ett. Nämnvärt är att spel i rapporten syftar till digitala spel, 
det görs heller ingen skillnad mellan pcspel, konsollspel eller spel till pekplattor då de 
i dagsläget är mycket lika och då de kan ha samma innehåll och pedagogiska 
möjligheter även om interaktionen ser något annorlunda ut på olika plattformar. 
Förhoppningen med studien är att se var feedback som främjar motivation och 
feedback som främjar lärande överlappar och vad som skiljer dem åt. Det kan dock 
bli en utmaning att isolera enbart feedback och särskilja det ifrån exempelvis mål och 
målsättning.   
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3.3	  Bidrag	  
Det tänkta bidraget till vetenskapen är att lägga en mer detaljerad grund för vad som 
kan vara givande feedback för motivation och lärande inom serious games. Många 
författare (ex. Kirriemuir & McFarlane, 2004 & Mitchell & Savill-Smith, 2004) betonar 
vikten av dessa aspekter och att det är en viktig balans att hålla mellan dessa 
aspekter. Däremot är det svårt att hitta mer konkret information om vad som är 
givande feedback och hur den bör användas.  

En del av den kritik som riktats mot edutainment-spelen är att de ofta utvecklats av 
akademiker med lite till ingen kunskap om ”konsten att utveckla spel” (Van Eck, 
2006). En kvalitativ studie skulle på så sätt även kunna undersöka om den 
akademiska litteraturen stämmer överens med spelares syn på vad som krävs av ett 
spel, inte minst i den valda åldersgruppen, och därmed ha en möjlighet att undersöka 
den ekologiska validiteten existerande litteraturen.   
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4.	  Metod	  
	  

För att besvara frågeställningen används ett kvalitativt tillvägagångssätt då det inte 
finns någon tydlig hypotes att testa och då det är av större intresse att få djupare 
material än generaliserbart material. Metodinriktningen sker även på grund av att 
uppfattningen av vad givande feedback är kan beskrivas som subjektiv och skiljer sig 
med stor sannolikhet åt mellan olika individer. Just på grund av att frågeställningen är 
bred och skulle kunna generera en rad olika svar och perspektiv är det fördelaktigt att 
använda en kvalitativ metod. Styrkan hos metoden är att den är flexibel och tillåter 
undersökaren att utforska nya spår som dyker upp under studiens gång (Patton, 
2002). Det kan vara fördelaktigt då frågeställningen med fördel undersöks genom att 
först se olika perspektiv och sedan undersöka vissa aspekter närmre. I denna studien 
kan det handla exempelvis om att diskutera en spelgenre mer generellt för att sedan 
gå in på detaljer.  

Studien har ett upplägg som kan ses som något av en blandning mellan en etnografi, 
där kulturen hos en grupp människor studeras och ett konstruktivistiskt 
förhållningssätt där deltagares perception, ”sanningar”, förklaringar och uppfattningar 
undersöks (Patton, 2002).    

4.1	  Datainsamling	  
För att besvara frågeställningen utförs intervjuer i fokusgrupper. Fokusgrupper är 
strukturerade som relativt fria samtal kring ett eller flera fokus (Langemar, 2008). Den 
absolut största fördelen med metoden är att den ger deltagarna möjlighet att lyssna 
och ge respons på de övriga deltagarnas kommentarer och svar och kan därmed 
kommentera på aspekter som inte var tänkta i deras ursprungliga svar, (Patton, 
2002) på så sätt kan fokusgrupper generera fler perspektiv än enskilda intervjuer 
(Langemar, 2008).  

Deltagare till fokusgrupperna kommer från två skolor inom Skövde kommun och gick i 
årskurs 8 och 9. Samtycke gavs skriftligen av rektor respektive lärare efter att de 
blivit informerade om studiens syfte och behandling av data. Tid för intervjuer sattes 
av under elevernas skoltid och deltagandet i undersökningen var frivilligt. Eleverna 
blev på plats muntligt informerade om att de är anonyma i undersökningen, att de 
kan välja att avstå ifrån frågor eller avbryta om så önskas. Fokusgrupperna utfördes 
under tre olika tillfällen under 45-60 minuter vardera. Grupperna varierade från sex till 
nio deltagare med ett totalt deltagarantal av 21 elever. Intervjuerna spelades in med 
ljudinspelning för att sedan transkriberas. Urvalet av deltagare sker genom kontakt 
med rektor respektive ansvarig lärare. Deltagare till den första fokusgruppen väljs 
genom representanter på skolan. Urvalet i de två resterande grupperna sker på plats 
under en av elevernas lektioner där eleverna blev tillfrågade att delta. Eleverna hade 
här fått information om studien av ansvarig lärare på förhand.  
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Upplägget på intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade eller som fokuserade 
intervjuer (Langemar, 2008). Detta innebär att vissa frågor och punkter strukturerats 
upp på förhand medan andra är följdfrågor på de svar som uppkommer i intervjuerna. 
Frågorna eller stödpunkterna formulerades brett för att inte avgränsa intervjuerna för 
tidigt och eventuellt missa potentiellt viktig information (Langemar, 2008).  

Frågor som användes som stöd vid intervjuerna: 

• Vad spelar ni och vad är bra med just det spelet? 
• När är spel kul? 
• När är spel inte kul? 
• Är allting i spel roligt? 
• Vad är belönande i spel? Känsla av framgång? 
• Lärt sig från spel? – Hur? 
• Vad behöver man lära sig för att bli bra på (valfritt spel)? 
• Upplevelser av serious games? 

 

Följdfrågor ställs till deltagarna baserat på de svar som anges. På grund av den 
avgränsning som gjorts för studien, alltså valet att fokusera mer på multiplayer-spel 
och rollspel (RPGs) ställs följdfrågorna vid ett antal tillfällen mer riktade mot dessa.  

	  

4.2	  Analys	  och	  arbetssätt	  
Det insamlade och transkriberade materialet analyseras genom en innehållsanalys 
där teman eller nyckelord får växa fram efter relevans (Patton, 2002). Valet görs att 
inte presentera resultaten utefter de direkta frågor som ställt görs då de olika 
fokusgrupperna på grund av sin halvstrukturerade natur ser någorlunda annorlunda 
ut samt att svaren på frågorna många gånger överlappar. Materialet ordnas och 
sorteras istället på ett sätt där syftet är att skapa förståelse och mening. Detta görs 
genom komprimering, alltså att sammanfatta innebörden av materialet (Langemar, 
2008).  

För att ge en röd tråd delas resultaten från intervjuerna först upp i kategorierna 
motivation och lärande för att sedan inkludera underkategorier. Resultaten för 
motivation delades upp efter teman som återkommit under intervjuernas gång medan 
resultaten i lärande blir uppdelade på teman som baseras mer på de frågor som 
ställts då det här var svårare att hitta tydliga teman och nyckelord. Resultaten för 
motivation delas upp i vinst, rankning och status, utforska och testa gränser, 
valmöjlighet, utmaning, känsla och konsekvens, om allt i spel är roligt samt 
belöningar. Resultaten som inkluderar lärande delas upp genom vad deltagarna lärt 
sig från spel, vad de anser att man behöver lära sig i ett spel, hur de lär sig spel, 



	  22	  

deras åsikter om introduktioner eller tutorials samt deras tankar kring att använda 
spel som läroverktyg. Utöver detta presenteras även två teman, den sociala 
aktiviteten och e-sporten då de inte direkt hört hemma under någon av kategorierna 
eller i båda och då de varit framstående under intervjuerna.  

Resultaten från intervjuerna presenteras i sin helhet först i kapitel 5.1 för att ge en 
holistisk bild över vilka aspekter som tagits upp under intervjuerna. Resultaten 
genomgår sedan ytterligare en analys där de aspekter som kan hjälpa till att besvara 
frågeställningen lyfts fram och presenteras i kapitel 5.2. Syftet med upplägget är att 
öka kredibiliteten i studien och ge läsaren en möjlighet att enkelt kunna skilja på vad 
som är resultat från intervjuerna och vad som inkluderar mina tolkningar och 
slutsatser samtidigt som det kan finnas värde i informationen från intervjuerna även 
om alla aspekter inte hjälper att besvara frågeställningen.   
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5.	  Resultat	  	  
	  

Följande kapitel presenterar först i kapitel 5.1 en holistisk bild av de teman som tagits 
upp under intervjuerna indelade i 5.1.1 Motivation och 5.1.2 Lärande. Slutsatserna 
presenteras sedan i kap 5.2 där frågeställningen först besvaras för att sedan gå in i 
djupare detalj för de identifierade aspekterna.  

5.1	  Resultat	  från	  intervjuer	  
Under intervjuerna diskuterades mycket spel därför är det oundvikligt att ta med 
exempel på spel och spelgenres. Resultaten inkluderar inte specifika aspekter av 
enskilda spel utan dessa har under intervjuernas gång använts som gemensamma 
referensramar i diskussionen, exempelvis vid diskussion av en genre. Därför 
förklaras inte spelen i detalj. Däremot följer en kortare beskrivning av olika 
spelgenres för att läsare som inte spelar ska kunna hänga med i resonemanget: 

Role playing game (RPG) – Är en genre som ofta bygger på att spelaren får välja en 
karaktär med olika egenskaper som skiljer sig från andra karaktärer, exempelvis om 
du vill vara en trollkarl, en krigare eller en skytt. Din karaktär utvecklar ofta nya 
egenskaper under spelets gång och du väljer ofta själv vilka uppdrag du vill utföra för 
att driva handlingen framåt.     

First-Person Shooter (FPS) – Spel ur ett förstahandsperspektiv där du ser världen ur 
din karaktärs ögon. Hur det är utformat skiljer sig från spel till spel men syftet är att 
skjuta saker.  

Sandbox – Ett fritt och öppet spel där spelaren ofta själv väljer vad den vill göra. 
Exempelvis att bygga saker eller styra över en karaktär.  

Action/Äventyr – En mycket bred genre som ofta spelas efter en mer eller mindre 
styrd story.  

	  

5.1.1	  Motivation	  

Deltagarna i undersökningen lägger ner ett brett spann av tid på spel och det finns 
många olika anledningar till att de spelar. Många använder spel som underhållning 
eller tidsfördriv medan andra spenderar tiden med spel för att umgås med vänner 
eller bli bra på e-sport. Oavsett syftet med spelandet finns vissa aspekter som 
motiverar till att vilja fortsätta spela.   

Vinst är den mest uttalade av dessa. Alla elever som spelar någon typ av 
multiplayers beskriver hur vinst och tävlan mot andra är den absolut största 
drivkraften till att fortsätta spela, eller som deltagarna uttrycker sin motivation för spel:  
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”Jag är nästan bara girig i rating, så det är egentligen bara vinna eller förlora som 
gäller och gå upp i rating.”; ”Man vill alltid vara bäst, så man fortsätter spela och blir 
beroende och spelar mer och mer.  Man vill bara bli bäst.” 

Rankning och status är enligt deltagarna en viktig del av spelandet. De berättar hur 
det säger så mycket om en spelare, att set hela tiden ger en möjlighet att se vem 
man spelar mot, vem som är bra och vem som är nybörjare. Vissa menar att det 
kanske inte betyder så mycket egentligen och att det är mer av en sak att skryta lite 
om och att man kan få en liten självförtroende-boost. Medan ett par andra menar att 
man kan bli riktigt dum av ratings och berättar hur de börjar spela för att det är kul 
och inte bryr sig så mycket om det men fastnar och verkligen vill klättra längst upp. 
Att ha rankning i spel är inte enbart en statussymbol, en del beskriver hur det även 
hjälper dem att se deras utveckling, lite på samma sätt som de kan gå tillbaka i spelet 
och jämföra hur svårt det var och vad de klarar av nu. Ett par av de mer ambitiösa 
spelarna menar även att man måste spela mot folk som är bättre än en själv för att 
utvecklas och att rankings hjälper att se vilka man vill spela mot.   

Utforska och testa gränser. Sandboxes som exempelvis Minecraft eller the Sims 
innehåller inte samma tydliga målstadier eller möjlighet att tävla på samma sätt. Här 
är det istället möjligheten att utforska och testa gränser som motiverar. Deltagarna 
beskriver hur du tar kontroll över en egen värld där du har möjlighet att göra vad du 
vill och där du många gånger har möjlighet att testa saker som du inte kan, vill eller 
får göra i verkligheten. Denna typ av spel bygger ofta på att hitta resurser och skapa 
föremål eller strukturer och motivationen ligger enligt deltagarna i att undersöka vad 
som fungerar och testa vilka gränser spelet har. Gränserna är dock inte självklara, en 
av deltagarna beskriver hur ”mods” (modifikationer) är det roligaste i den här typen av 
spel. Det handlar ofta om användargenererade tillägg till spelen som på något sätt 
alternerar antingen utseenden eller olika handlingsmöjligheter.  

Just valmöjlighet är en motiverande faktor i nästan alla spel enligt deltagarna. RPGs 
(Role-Playing Games) är ett typexempel där deltagarna beskriver hur du själv väljer 
vilka färdigheter du ”levlar” upp till och där det finns olika förutsättningar och uppdrag 
beroende på vilken karaktär eller klass du valt att spela med. Singleplayer spel får 
kritik för att vara väldigt styrda och stängda från vissa håll medan andra påpekar att 
du ofta spelar singleplayers för att ta del av en, många gånger linjär, story.    

Utmaningen spelar en central roll, oavsett om man tävlar mot andra eller inte. 
Counter-Strike (first-person shooter) beskrivs som: ”bra för att alla har samma 
förutsättningar, det behövs skills för att kunna bli bra på det. Det är inte som i många 
andra spel där man köper eller väljer abilitys för att bli bäst. Man måste verkligen 
vara bäst för att vinna.” och där en annan fyller i: ”Nä det är nice, det går verkligen 
inte köpa sig till att vara bra. Play to win!” En del av deltagarna kommer överens om 
att det inte spelar så stor roll vad spelet handlar om så länge man förstår vad det 
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handlar om, att det har någon sorts mening och att det blir svårare. Diskussionen går 
därefter till exempel på spel som är bra just på grund av att de är oförlåtande och 
svåra. ”Diablo 3 (RPG) är för lätt fram till en punkt, då ska det bli bra. Jag kom aldrig 
dit.”   

Känsla och konsekvens i spelet kommer att avgöra om deltagarna vill spela. Vissa 
pratar om att spelkänslan är viktig de har dock lite svårt att sätta fingret på vad det är. 
Efter en kortare diskussion dras det slutsatser om vad som förstör spelkänslan och 
deltagarna kommer fram till att lagg är någonting av det värsta som finns och att 
allting som kör fast gör upplevelsen dålig, vare sig det är att storyn är trög, att inte 
förstå hur man fortsätter eller att inte kunna läsa av vad som händer på grund av 
grafiken. Diskussionen fortsätter kring grafik och om det är viktigt eller inte och det 
råder delade meningar, deltagarna kommer till slut fram till att grafiken inte är central 
och så länge det på ett enkelt sätt går att förstå vad som händer på skärmen är det 
okej. Grafikdiskussionen avslutas med: ”det kvittar om folk kommer och säger att det 
är dålig grafik, det är själva känslan som gör det.”(om en äldre version av Counter-
Strike (FPS)). En av deltagarna påpekar även att konsekvens spelar stor roll och att: 
”om du skjuter någon i benet vill du inte att huvudet ska ramla av.” 

Är allt i spel kul? Nästan alla deltagare är på samma sida här, allt i spel är inte 
roligt. Att levla upp (eller powerlevla) en karaktär är någonting som ingen verkar tycka 
är kul oavsett om det handlar om World of Warcraft (Wow) eller Pokémon (RPGs). 
Problemet ligger i: ”Det tar sån tid att levla upp, sen är det inte kul om du levlar upp 
för fort heller.” Uppdragen som presenteras i början av spel brukar inte heller vara 
roliga om man har börjat med en till karaktär menar vissa av deltagarna. Men varför 
fortsätta? Man gör det ändå om men vet att fortsättningen är värd det. ”I Wow vet du 
till exempel att om du kommer till level 90 – du ser folk som är där hela tiden och du 
ser fram emot det, då pressar man sig själv till att göra det. Så är det skitkul sen.” Det 
finns alltså saker att kämpa för även om det inte är roligt hela vägen dit, deltagarna är 
överens om att slutbossen ofta är en sådan. Det nämns även att det i RPGs ofta kan 
vara värt att kämpa lite extra för att få bra vapen eller utrustning.  

Belöningar Vad är det då som känns belönande i spel? Deltagarna beskriver hur de 
känner sig belönade när de vinner en match, klättrar i rank eller når level 90. Någon 
berättar om hur det verkligen känns bekräftande att få spela tillsammans med 
människor som man tidigare har hört talas om som är bra: ”Då förstår man liksom att 
fan, jag är tillräckligt bra för att spela med dem. Då kände jag att jag var duktig i alla 
fall.” Rankingen kommer upp på tal igen och deltagarna beskriver hur du i exempelvis 
Counter-Strike (FPS) och Leauge of Legends (RPG) går upp i olika divisioner som 
ex. silver, guld, platinum och andra ranker där det verkligen syns vilka du spelar 
tillsammans med. Sista bossen är också ett belöningsmoment, det påpekas dock att 
det kan finnas en viss tomhet efter och ett vad ska jag göra nu? En annan fyller i med 
att det är därför man har achievments.   
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5.1.2	  Lärande	  	  	  

Lärt från spel. Många av deltagarna beskriver hur de lärt sig en stor del av sin 
engelska från spelvärlden för att du måste använda den för att förstå. En deltagare 
nämner hur hen och några vänner som spelade mycket hade mycket lättare för 
engelska än deras klasskompisar när de började läsa det. Någon har även lärt sig lite 
polska. Deltagarna berättar hur man nästan alltid får använda sig av någon typ av 
matte för att hantera sina resurser och sköta sin ekonomi i spel. Call of Duty 
(FPS)och Assasains creed (Action), vilka utspelar sig i olika historiska kontexter, har 
lärt viss historia. Medan andra betonar hur de har fått bättre reflexer och 
reaktionsförmåga av spelen.  

Lärande i spel Jag frågar deltagarna vad jag skulle behöva lära mig för att bli bra på 
något spel som de spelar. De berättar hur jag först måste lära mig grunderna i spelet 
och kunna dem bra. Fortsatt skulle jag behöva lära mig vad olika föremål gör och hur 
jag använder dem på ett bra sätt. De berättar att man många gånger måste vara 
duktig på att kommunicera med andra och lyckas tänka flera steg framåt och många 
nämner både taktik och strategi. Andra nämner hur du behöver ha koll på vad dina 
fiender kan göra och speciellt på dina egna egenskaper. De berättar hur det krävs att 
man har ögonen öppna för att kunna reagera så fort som det krävs med rätt timing. 
Ett fåtal uttrycker att det är lätt att bli bra på spel men svårt att bli professionell och att 
det är ett litet steg som kräver mycket, allting måste vara perfekt och du kan inte 
missa någonting och för att göra det måste man ha tränat upp sin spelförståelse 
ordentligt.  

Hur lär man sig spel? Deltagarna berättar hur de flesta spel ofta börjar med tutorials 
och små lätta tips som exempelvis hur man flyttar på saker. De beskriver hur spel 
som exempelvis Leauge of Leagends (RPG) ger rekommendationer till spelaren om 
vilka föremål man bör köpa eller vilka karaktärer som är lätta eller svåra att spela 
med. Annars får man lära sig under tiden exempelvis hur mycket skada en fiende tar 
från en attack och så. Ett par av deltagarna berättar även att man lär sig mycket från 
andra spelare, både folk man känner men även genom att titta på exempelvis 
youtube. Andra menar att ingen kan lära dig hur man ska spela då alla har så olika 
spelstilar deltagaren jämför spelen med sporten och poängterar att man blir bra på 
spel när man tränar på dem, precis som sport. Deltagarna gör även skillnad på olika 
spel här och menar att exempelvis Counter Strike (FPS) är ett träningsspel medan 
World of Warcraft (RPG) är ett spel där du kan läsa dig till så mycket som möjligt och 
där man blir bra om man har mycket kunskap.   

Tutorials Jag frågar deltagarna vad de har för tankar kring tutorials. En stor andel av 
deltagarna anser att tutorials många gånger är överflödiga, men kommer efter en 
stund på att de förmodligen är bra för kompletta nybörjare men att de borde vara 
valfria. Det enda riktiga argumentet för tutorials kommer från en av deltagarna som 
menar att det kan vara bra då det är det man har att förlita sig på fram tills man klarar 
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sig själv. En del föreslår istället att det bör finnas små diskreta ledtrådar ibland, som 
exempelvis på laddningsskärmarna eller möjlighet att snabbt visa kontrollerna för 
spelet. Deltagarna beskriver hur de stör sig på tutorials då de ofta står i vägen för 
storyn och själva spelet vilket blir väldigt irriterande och de menar att om det ska 
finnas en så bör den vara en integrerad del av spelet.  

Spel i lärande - Serious Games Deltagarna blir tillfrågade om de någon gång testat 
något serious game vilket några av dem gjort. Några av dem berättar att de hade 
lärospel när de var små för att lära sig engelska. Andra hade fått valet mellan ett 
mattespel och vanlig matte på någon lektion. Någon hade även fått i uppgift att ladda 
ner en quiz-app till någon lektion. En del av dem tyckte att det var kul, när de var 
små… Diskussionen övergår till om de tror att det överhuvudtaget går att göra bra 
serious games. Många tror att det går men att det förmodligen blir komplicerat förstå 
vad folk tycker om och få till det på ett bra och roligt sätt. Många menar att 
historiespel skulle vara en bra idé och att det förmodligen är enklare att göra roligt än 
exempelvis matte.  

En av deltagarna uttrycker: ”Jag tror inte att det går att tillverka ett spel som man är inne i 
där man lär sig,… inte att ett spel går in för att lära dig oregelbundna verb, det funkar inte, 
man lär sig det man lär sig, är det på engelska så lär man sig engelska. Huvudsaken är att 
man inte bör tänka på att lära ut utan att hitta ett spel och sedan lägga in saker så man lär 
sig på vägen typ, inte att syftet är att lära sig, då lär ingen spela det spelet. Dom behöver ju 
inte göra ett quest som exempel är vad är 1+1 utan man kanske ska ta att armor penetration 
är kvadratroten ur 8 istället så att du måste ta reda på vad det är.” 

Andra deltagare är inne på snarlika spår och menar att matte borde vara en ganska 
enkel sak att lära i spel då mång spel är just resursbaserade och tar exempel som 
fifa (fotbollsspel) där spelaren ska köpa och sälja spelare, räkna med skatt, samtidigt 
som du måste tjäna på din verksamhet. De tar även upp hur spelet kräver vissa 
geografiska kunskaper då du bör hålla koll på var spelarna kommer ifrån osv.  

Deltagarna blir tillfrågade om de tror att spel fortfarande är roligt om det finns ett 
måste, exempelvis istället för att ha kemilektion. Den ena får genast mer positiva 
känslor inför den lektionen. Den andra spekulerar i vad som händer när man blir arg 
på spelet och den tredje menar att det är bra så länge det är motiverande annars 
finns det en möjlighet att man går till sina egna (mobil)spel ändå. Ett par av 
deltagarna beskriver hur de ofta lär sig bättre när de känner att de själva får välja vad 
de är intresserade av. Följdfrågan blir om de tror att man kan lära sig bättre genom 
spel vilket många ställer sig positiva till och motiverar sina svar med att det är lättare 
att lära om man har roligt. De påpekar även att de förmodligen är mer fokuserade om 
de spelar spel än om de skulle sitta och läsa en bok där ”… man bara läser lite ord 
och hoppas på att man kommer ihåg det.” 
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Den sociala aktiviteten Spelande är många gånger en social aktivitet där 
deltagarna ofta spelar med sina vänner eller med andra spelare online. Det sker även 
ett utbyte av kunskap här och deltagarna förklarar hur de ofta utbyter taktiker med 
sina vänner. Det finns även stor global kultur kring spel och deltagarna beskriver hur 
de ”lånar” taktiker från andra spelare som de har sett på youtube. En deltagare 
berättar att hen ofta sitter och tittar på professionella spelare som spelar på stream 
samtidigt som hen spelar själv. En av grupperna går in på hur just Leauge of 
Legends (RPG) är roligt då det är ett spel som spelas i lag och där man kan anta 
olika roller, bidra med olika egenskaper och spela tillsammans med sina vänner.  

E-Sporten En del av deltagarna beskriver hur se stora spelarna inom e-sport oftast 
interagerar mer med sina fans jämfört med vanliga sportstjärnor vilket kan bidra till en 
ökad motivation att vilja spela ett spel på samma sätt som om en känd kanal på 
youtube visar ett spel. En del av deltagarna tar även upp hur det inte är svårt att lära 
sig ett spel men att det verkligen är en utmaning att försöka ta sig upp till en 
professionell nivå.   
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5.2	  Slutsatser	  
	  

Utifrån den sammanställda informationen görs ännu en analys, denna gång väljs de 
aspekter ut som kan hjälpa att svara på:  

Vilken sorts feedback kan spel ge för att främja motivation och lärande? 

I korthet kan spel enligt min analys delas upp i sex olika typer av feedback. Spel kan 
dela upp och gradvis öka svårighet för att ge spelaren en stegvis förståelse för ett 
fenomen. De kan ge spelaren en intuitiv förståelse för ett fenomen genom att sätta 
den i en relevant kontext eller handling. Spel är flexibla och låter spelaren lära och 
agera på ett sätt som passar individen. De visualiserar en spelares utveckling och 
låter spelaren utmana sig själv mot andra och bättre spelare. Spel låter även spelare 
lösa problem tillsammans och där varje spelare kan bidra med sitt eget perspektiv för 
att lösa ett problem.  

Följande kapitel behandlar de slutsatser som identifierats utifrån resultaten av 
intervjuerna. De teman som identifierats som svar på frågeställningen är stegvis 
kunskap, inbäddat/intuitivt lärande, flexibilitet, motiverande mål och syfte, 
visualiserad utveckling samt gemensam problemlösning. För varje delkapitel 
presenteras först en sammanfattning av relevanta aspekter inom temat som tagits 
upp under intervjuerna för att sedan jämföras mot litteraturen och avslutas med de 
slutsatser som dras utifrån de två föregående aspekterna.  

	  

5.2.1	  Stegvis	  kunskap	  	  

Spel bygger alltid på ett visst antal regler där spelaren har ett bestämt antal möjliga 
handlingar som kan utföras i en given kontext. Att ha spelförståelse och lära sig 
dessa premisser är enligt deltagarna i undersökningen en av de absolut viktigaste 
aspekterna för att bli bra på ett spel. Deltagarna menar även att själva grunderna i ett 
spel ofta inte är så svåra utan att det är när du vill utveckla dina färdigheter och 
behöver använda dem på precis rätt sätt som det blir utmanande. Spelet bör alltså 
vara enkelt att förstå sig på men svårt att bemästra.   

Detta går i linje med Blunt (2007) som menar att grundpremisserna eller reglerna för 
ett spel ger en möjlighet att göra spelet svårare och begränsa möjligheter för att ge 
en mer utmanande upplevelse. Spel ger ofta spelaren först en chans att bekanta sig 
med en domän, oavsett om det är hur du kan styra en karaktärs handlingar eller hur 
föremål går att använda på ett effektivt sätt. Detta för att senare stegvis inkludera fler 
föremål, möjliga handlingar eller svårare utmaningar. Spelaren kan få en fortlöpande 
feedback då de först får bekanta sig med grunderna för att sedan testa och lära sig 
de nya elementen i spelet. Enligt deltagarna behöver ett spel bli utmanande utan att 
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vara svårt att förstå och det stödjs bland annat av Nakamura & Csikszentmihalyis 
(2002) flow-teori där de bland annat menar att spelaren bör få en balans mellan 
utmaning och färdighet, vilket tolkas som en del av det som användarna beskriver 
som spelkänsla.  

Min uppfattning uppfattningen är att det därför är viktigt att stegvis introducera både 
nya utmaningar samt möjliga färdigheter i spelet för att hålla spelarens 
uppmärksamhet och ge dem känsla av utveckling. I en kontext av lärande skulle 
detta kunna handla om att exempelvis först lära sig vilka regler och tillåtna drag som 
finns inom kemi för att sedan stegvis lära sig de olika elementen i det periodiska 
systemet genom att testa dess egenskaper i relevanta uppgifter och en motiverande 
kontext och där spelaren kan föra med sig kunskap för att enklare lösa nästa steg.   

	  

5.2.2	  Inbäddat/intuitivt	  lärande	  

Deltagarna i undersökningen vill inte behöva lära sig ett spel, de vill spela och menar 
att lärandet eller introduktionen bör vara en del av spelandet. Deltagarna beskriver 
hur de lär sig många saker ifrån spel, inte för att spelet är designat för att lära dem 
just den aspekten utan för att det är någonting de behöver använda för att göra bra 
ifrån sig. Deltagarna beskriver hur de lär sig genom att träna på spelet och i vissa fall 
läsa sig till eller titta på andra som spelar för att sedan testa själva.   

Deltagarnas synsätt stödjs till stor del av litteraturen. Bland annat Gee (2003) menar 
att informationen blir enklare att ta till sig när en spelare får den när den behövs, 
snarare än om den i tid och rum är skild fån en aktivitet. Kenny och Gunter (2007) 
menar att desto mer naturligt lärandet är sammankopplat med fiktionskontexten i 
spelet desto mer av innehållet kommer kommas ihåg. Samtidigt som Schaffer et al. 
(2005) menar att erfarenhet som i första hand kommer ifrån en aktivitet gör att 
kunskap efter hand kommer ”gratis”.  

Att bädda in lärandet i en intressant eller relevant kontext kommer med stor 
sannolikhet att öka en spelares inre motivation. Istället för ett mer toppstyrt 
förhållningssätt till lärande där eleven uppmanas till att lära sig saker, skiftas fokus till 
att nå ett mål och övervinna hinder och där det krävs att eleven lär sig vissa saker för 
att lyckas. Det här stödjer även att eleven själv kan välja hur de vill angripa 
problemen/ ta sig till målet, de kan antingen läsa till sig en möjlig lösning eller 
använda sig av trial and error. Till skillnad från traditionella testmetoder för kunskap 
där processen av rättande leder till en fördröjd feedback kan spelaren här få direkt 
feedback och se konsekvenserna av sitt handlande vilket gör det möjligt att utforska 
olika alternativa lösningar. I intervjuerna med fokusgrupperna uttalas det inte explicit 
men min tolkning är att spelen ger deltagarna tillräckligt med information för att klara 
sig till en viss gräns och för att komma över den krävs det av spelarna att de antingen 
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tränar eller söker sig till externa informationskällor. Vissa nämner dock att de tycker 
om spel som då och då ”hintar” eller ger ledtrådar om möjliga handlingar. Tolkningen 
är här att spelen inte håller användaren i handen utan att det krävs en hel del av 
spelaren för att lyckas ta sig längre i spelet men att detta är en del av vad som gör 
spel engagerande.    

	  

5.2.3	  Flexibilitet	  	  

Ett spel bör enligt deltagarna ge utrymme för spelaren att utöva olika spelstilar och 
lösa problem utifrån olika perspektiv. Deltagarna menar att spel inte bör vara så 
styrda utan vill själva välja vilka färdigheter de vill utveckla eller vilka uppdrag de ska 
utföra.  Spelet bör enligt deltagarna även passa alla spelare, från den kompletta 
nybörjaren till e-sportaren.  

Att ha möjlighet att välja sin egen avatar och vilka uttryck denne visar upp är enligt 
Charsky (2010) inte grundläggande för lärande i ett spel men kan bidra till att höja 
motivationen. Deltagarnas vilja att utöva olika spelstilar stödjs även av Garris et al. 
(2002) som menar att spel måste vara tillräckligt flexibla för att tillåta att 
spelaktiviteten utvecklas baserat på spelstil, strategi eller tidigare erfarenhet. Charsky 
(2010) menar även att spel ofta, men inte nödvändigtvis har konkreta 
vinnandestadier utan att vad som är en vinst även kan regleras av användaren själv, 
exempelvis utifrån vad de skapat. Under intervjuerna med deltagarna blir detta delvis 
bekräftat även om bilden ges att de fokuserar mer på själva utforskandeprocessen, 
att testa vad spelet tillåter dem att göra snarare än ett producerat slutresultat.  

Jag tror inte att jag behöver referera till en studie för att med säkerhet säga att vi lär 
oss på olika sätt. På samma sätt som vi motiveras av olika saker, vissa spelare 
tycker om att bygga, andra att utforska. Offensiva och defensiva spelstilar, 
välplanerat och eftertänksamt spelande eller trial and error. Ett väl designat spel 
tvingar inte i en spelare i ett visst spelmönster utan är flexibelt och välkomnande för 
spelare att hitta en spelstil som passar deras behov. Även om alla spelare försöker 
nå ett och samma mål tillåter ett väldesignat spel att spelaren kan göra det på ett sätt 
som individen själv kan upptäcka passar dennes behov och spelstil.  

	  

5.2.4	  Motiverande	  mål	  och	  syfte	  

Deltagarna i undersökningen är överens om att alla aspekter i ett spel inte är roliga 
och att levla upp sina karaktärer (ofta att utföra repetitiva uppgifter för att få bättre 
förmågor) kan vara något av det tråkigaste. Trots detta vill de fortsätta spela om de 
vet att fortsättningen är värd det. Att skapa tydliga eller utmanande mål är en 
grundläggande faktor som beskriver för spelaren vilka handlingar som behöver 
utföras och skapar ett syfte med att utföra aktiviteten. Ett motiverande mål kommer 



	  32	  

göra att spelaren ökar sin ansträngning för att nå det. En av deltagarna påpekar även 
att det inte spelar så stor roll vad ett spel handlar om så länge det är utmanande.  

Spelet behöver dock inte ha ett konkret målstadie där spelaren räddar världen eller 
bekämpar en boss, utan kan även skapas genom mystik som överraskningar, 
inkomplett eller inkonsekvent information som reds ut under spelets gång (Garris et 
al. 2002).  

Även om ett spel många gånger har någon sorts målstadie betyder det inte att det är 
det enda målet. En stor del av spel har flera olika mål och syften som en spelare 
behöver ta hänsyn till, så som att förvalta resurser, utveckla en karaktär, försvara sig 
mot och bilda en uppfattning om fiender samt utveckla storyn. Dessa aspekter 
arbetar tillsammans för att bidra till en bra spelupplevelse och ett flow där spelaren 
håller sig fokuserad och behöver tänka framåt. Om kommersiella spel enligt 
deltagarna ofta inte går att göra roligt hela tiden kan jag verkligen se problematiken i 
att göra ett serious game som håller sig konstant underhållande. Eftersom ett serious 
game är ämnat att utbilda går det inte ”fylla ut” med en handling hur som helst då de 
behöver hålla sig inom de ramar som finns i ett ämnesområde, någonting 
kommersiella spel inte behöver ta hänsyn till. Därav är det sannolikt att det i ett 
serious game är ännu viktigare att skapa en drivande målsättning eller handling och 
aspekter som hjälper spelaren att fokusera och tänka framåt. Här är det kanske inte 
det viktigaste att försöka göra spelet ”roligt” utan att lyfta fram intressanta aspekter, 
se till att spelaren ser ett syfte med sina uppgifter samtidigt som de är utmanande.   

	  

5.2.5	  Visualiserad	  utveckling	  

Den absolut mest framstående aspekten för motivation hos deltagarna har varit 
rankning och status. Nästintill alla deltagare menar att det på någon nivå är viktigt att 
visa hur bra man är på spelet eller hur långt man har kommit, även om det bara är en 
sak att ”skryta lite om”. Rankningen möjliggör för spelarna att hitta och tävla mot 
andra spelare som ligger på samma nivå eller utmana sig själva och tävla mot andra 
som de vet är bättre samtidigt som det ger konstant feedback på hur mycket spelaren 
har utvecklats under spelets gång. Vissa deltagare menar att det är en 
motivationsaspekt att se duktiga spelare som ligger i de högre ligorna för att sedan 
själva försöka ta sig dit. Andra menar att det ger en uppmuntran och belöning att 
klättra i rang.  

Det här är en aspekt jag inte kunnat hitta någonting om i litteraturen. Många författare 
tar upp vikten av vinst som en motiverande faktor men för många av deltagarna 
handlar det om mer än så.  

Att ge en tydlig visualisering av den utveckling som sker för en elev skulle kunna 
bidra till ökad motivation på mer än ett sätt. Både genom en möjlighet att jämföra 
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med andra men också för att ge en kontinuerlig visualisering av vad eleven lärt sig 
under tiden, hur utvecklingskurvan ser ut och som en påminnelse om vad man lärt 
sig. I spel kan detta representeras med hjälp av exempelvis kartor som blir större 
med tiden, färdigheter som visualiseras med hjälp av förgreningar och 
”kunskapsträd”, en karaktär börjar tydligt på level ett och en spelare kan hela tiden se 
hur lågt de har kommit därifrån samtidigt som de kan jämföra sig själva med andra 
med hjälp av exempelvis ranking. I studien visas det tydligt att deltagarna är 
tävlingsinriktade och frågan som uppstår är om det finns någon skillnad i 
motivationen beroende på om resultat försöks uppnås enbart för egen vinning eller 
om det är syftat till att jämföras med andra? 

	  

5.2.6	  Gemensam	  problemlösning	  

Den sociala aspekten i spel är inte att underskatta. En stor del av deltagarna spelar 
ihop med både sina vänner och lär känna nya människor på med hjälp av sitt 
spelande, de diskuterar spel med varandra och hjälps åt för att hitta bra strategier 
och taktiker samtidigt som många av deltagarna menar att de blivit bättre på 
kommunikation och språk genom att spela med andra. En del av deltagarna tar upp 
hur de tycker om att spel kan ge en möjlighet att spela en roll i ett lag där en spelares 
specifika förmågor krävs för att övervinna ett hinder.  

Många författare understryker den sociala aspekten i spel. Spel lär enligt Prensky 
(2003) spelare att samarbeta och Mitchell & Savill-Smith (2004) understryker hur 
lärande är inbäddat i den sociala och kulturella världen där relationen mellan 
människor och omgivning är grundläggande för lärande.  

Att ha möjligheten att lösa ett problem tillsammans med andra kan bidra med 
motivation för en spelare. En aspekt kan vara att spelaren känner sig behövd i laget, 
att spela en tydlig roll där laget inte klarar sig utan just dina egenskaper, vilket skulle 
kunna vara en motivation för lärande. Ett bidrag kan även vara att det ger möjligheten 
att se andra spelares perspektiv och taktiker för att övervinna ett problem och på så 
sätt ge ny insikt om problemet i fråga. Att spela tillsammans med andra kan vara 
grundläggande både då det ständigt finns hjälp nära till hands och möjlighet att bolla 
idéer samtidigt som det ger ett gyllene tillfälle att öva på just samarbete, vilket inte 
bör försummas.	  	  
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6.	  Diskussion	  
	  

Jag som författare är positivt inställd till att försöka använda designen som finns för 
kommersiella spel som stöd i utbildning, om inte annat till viss del Jag har valt att 
formulera en frågeställning som utgår ifrån att det går att hämta aspekter ifrån 
kommersiella spel och överföra till utbildningsmaterial och därmed har arbetet inte en 
särskilt ifrågasättande ton utöver de aspekter som tas upp i kap 2.5. däremot finns 
det saker att ifrågasätta kring hur utveckling av utbildande spel eller serious games 
bör utvecklas. En av de största frågorna här är väl egentligen vad som går att göra ett 
serious game av och om det är relevant att försöka omvandla till spel (Susi et al. 
2007) och som en av deltagarna nämner är det kanske inte relevant ”… att ett spel 
går in för att lära dig oregelbundna verb, det funkar inte.” Utan för att ett spel ska 
fungera som utbildningsverktyg krävs det nog att det tillför någonting eller faktiskt gör 
det enklare för en spelare att förstå ett koncept jämfört med exempelvis en bok eller 
en föreläsning.  

Min personliga uppfattning är att spel kan användas som ett verktyg som 
kompletterar traditionella studier för att bland annat sätta kunskap i en relevant 
kontext och där det går att se relationer mellan olika ämnen. De skulle kunna ge en 
möjlighet att visualisera och interagera med information som kan vara svår att greppa 
i text, tal eller bild. Samt ge en möjlighet att se vad kunskapen av ett ämne faktiskt 
kan leda till. Som ett stöd för att underlätta samarbete eller som underlag för 
diskussion.  

För att inte gå i samma fälla som edutainmentspelen tror jag att det är viktigt att inte 
underskatta spelarens förväntningar på ett spel. Ett spel som klassificeras som ett 
rollspel (RPG) behöver följa vissa regler och möta vissa förväntningar, ex. möjlighet 
att välja klass, valfrihet i uppdrag, utveckling av förmågor, valfrihet i uttryck osv., på 
samma sätt som en sandbox behöver vara en öppen värld och låta spelaren testa 
gränser utforska fritt. Detta oavsett om det är i ett utbildande syfte eller om det är för 
ren underhållning. Vi är i dagsläget bortskämda och har underhållning tillgänglig vart 
vi än går, tänk bara hur mycket spel som går att gratis ladda hem till en smartphone. 
Spelare vet vad de tycker om och har ofta starka åsikter om och förväntningar på 
spel. Att förstå vilka aspekter i ett spel som är viktiga för spelaren är därför 
grundläggande, speciellt när det handlar om en målgrupp som haft tillgång till digitala 
spel hela sina liv.   

Metod Det hade i studien varit fördelaktigt att komplettera med enskilda intervjuer då 
det, även om det finns många fördelar med att intervjua i grupp kan bidra till att en 
deltagare kanske inte vågar uttrycka en åsikt på grund av grupptryck. Det hade även 
varit möjligt att göra en enkät, dock är det svårt att lyckas få deltagare till sådana 
samtidigt som det hade varit svårt att formulera frågor utan en mer djupgående 
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förstudie. I detta fall rör det sig även om en relativt snäv målgrupp och det hade med 
stor sannolikhet funnits svårigheter att få ut samma djupgående kvalitativa data av en 
enkät. Problematiken med studiens upplägg som den ser ut nu är att det blir svårt att 
validera om deltagarna faktiskt lärt sig någonting från spelen, eller om det enbart 
handlar om att de uppfattar att de lärt sig. För att ge en konkret bild av relationen 
mellan spelandet och lärande relevant för skola skulle det behövas någon sorts 
utvärdering tillsammans med både lärare och elev. Här görs en avvägning och jag 
väljer att inte göra intervjuer tillsammans med lärare då det först och främst är svårt 
för lärare att veta hur mycket eleverna spelar och specifikt vad de lärt sig från spel, 
jag inte vill att deltagarna ska känna sig utvärderade och inte våga uttrycka sina 
åsikter, samt att jag är mer intresserad av att ta reda på vilka aspekter i spel som är 
viktiga och givande för deltagarna snarare än att utvärdera deras förmågor.    

Om jag haft möjlighet att göra om undersökningen hade jag gärna ändrat ett par 
saker. Först och främst hade jag försökt boka grupperna med längre mellanrum för 
att mellan varje grupp analysera och på så sätt kunnat få resultaten att bygga mer på 
varandra och gå in mer på djupet snarare än att bekräfta att resultaten stämmer 
överens mellan grupperna. Hade det funnits tid hade jag gärna gått in mer på djupet i 
vad en bra spelvärld innehåller och hur den ser ut och även om och i så fall hur 
mycket ens avatar eller karaktär spelar in och påverkar spelet. Jag hade gärna gått in 
på mer specifika detaljer och konkreta exempel på vad ett roligt/utmanande uppdrag 
eller problem i ett spel är. Och inte minst hade jag velat gå in djupare på känsla av 
utveckling och försökt att fokusera mer på andra aspekter är rankning. Självklart 
skulle det även vara spännande att se om det finns någon större skillnad mellan olika 
åldersgrupper eller om det fortfarande rör sig om samma grundelement. 

Resultat I två av undersökningarna ombads spelintresserade att delta, medan 
deltagarna i en var randomiserad. Det finns därmed en större del uttalade 
spelentusiaster i urvalet vilket gör att resultatet förmodligen inte kan vara 
generaliserbart till alla elever, men det är svårt att be icke-spelare att reflektera över 
spelande. Om deltagarna i undersökningen hade spelat andra spel finns det en risk 
att resultaten hade sett något annorlunda ut även om slutsatserna formulerats på en 
ganska generell nivå och inte går in på djupet hur det fungerar i enskilda spel. I 
intervjuerna diskuterades även olika genres som en mer övergripande bild och med 
ett antal spelreferenser för att inte gå in på för djup nivå på specifika spel. Min roll 
som intervjuare kan även ha påverkat resultatet vilket är en av riskerna i intervjuer. 
Jag har personligenen grundläggande förståelse för hur spel är uppbyggda, vilket 
förmodligen gett någon sorts fördel vid intervjuerna då deltagarna inte behövt 
beskriva vissa aspekter från grunden utan har kunnat referera ganska fritt. Vi har 
även haft en delad terminologi och kunnat diskutera ex. olika genres utifrån en 
gemensam förståelse. Eftersom jag inte vill blanda ihop min personliga förståelse för 
spel väljer jag även att tydligt skilja på det deltagarna uttryckt och vilka slutsatser jag 
drar utifrån det.  
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Etik Det finns även anledning till att ifrågasätta om läromedel bör baseras på stora 
kommersiella spel som exempelvis World of Warcraft som många gånger är 
designade för att locka spelaren att vilja spela mer då det finns en stor risk för 
beroende (exempelvis Yee, 2006 skriver om spelberoende). I de slutsatser som 
presenteras visas även tävling och rankning som en motivationsfaktor i spel. Det kan 
dock finnas en problematik i detta om det ska överföras på läromedel om en spelare 
inte själv får vara med och välja om denne vill att resultat ska visas för andra, vilket 
kanske inte är lika godtagbart i en studiemiljö och kanske inte så roligt för de som 
hamnar längst ner i listan. Av egen erfarenhet vet jag dock att det i ett par spel går att 
det själv går att välja om man vill tävla och ha möjlighet att gå upp i rank eller om 
man bara vill tävla och ha sina resultat för sig själv. Problematiken skulle kanske 
även kunna lösas genom att ha flera olika möjligheter för ranking där spelare kan få 
bli rankade inom olika grenar för att alla ska få möjlighet att bli bra på någonting.  

Fortsatta studier Trots problematiken hade jag gärna studerat den visualiserade 
utvecklingen närmre. Först och främst skulle det vara intressant att se om det skulle 
göra någon skillnad för motivation och inte minst lärande att få en tydlig visualisering 
av vad man har lärt sig under tid, konkret se hur man har utvecklats eller hur långt 
man har kvar tills man har nått ett specifikt mål. Hur skulle detta designas för att bli 
bra och går det att låna modeller ifrån spel för att åstadkomma samma effekt även 
utanför spelvärlden? Skulle det finnas någon skillnad i motivation eller testresultat om 
man visuellt kunde följa sin utveckling? Den andra aspekten här är att se om det 
finns någon skillnad för motivation beroende på om en ”betygssättning” sker 
individuellt eller om det på något sätt finns möjlighet att jämföra mot andra. Gör det 
någon skillnad om du vinner för din egen skull eller om du kan vinna mot andra? Vad 
hade hänt om PISAs undersökning rubricerades som en landskamp istället för 
extraprov? 

Överförbarhet Målet med studien var att identifiera aspekter som är viktiga för 
motivation och lärande i digitala spel för en möjlighet att överföra dessa på serious 
games. Personligen ser jag inga problem med att överföra resultaten men det kan 
behövas reflektion över att resultaten speglar spel som deltagarna själv valt att spela 
och där det inte är under bestämda tider eller former. Resultaten hamnar på grund av 
den bredare frågeställningen på en relativt abstrakt eller generell nivå. Jag upplever 
detta som en fördel då den mer specifika utformningen av hur en lärandedesign bör 
se ut är väldigt kontext- och ämnesberoende. Detta öppnar även upp för eventuella 
andra användningsområden för resultaten utanför serious games. Kanske har skolan 
någonting att lära från spel?  

	  

	  

	  



	   37	  

Referenser	  
 

Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (1991). Computer-based instruction. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall. 

Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning: Methods and development (3rd 
ed.). Boston: Allyn and Bacon. 

Blunt, R. (2007) Does Game-Based Learning Work? Results from Three Recent Studies. The 
Interservice/Industry Training, Simulation & Education Conference (I/ITSEC). NTSA, USA.  

Charsky, D. (2010). From edutainment to serious games: A change in the use of game 
characteristics.                               Games and Culture, 5(2), 177-198. 

Cordova, D. I., & Lepper, M. R. (1996). Intrinsic motivation and the process of learning: 
Beneficial effects of contextualization, personalization, and choice. Journal of Educational 
Psychology, 88, 715-730.  

Corti, K. (2006). Games-based Learning; a serious business application.Informe de 
PixelLearning, 34(6), 1-20. 

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments 
examining the effects        of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological bulletin, 
125(6), 627. 

Dickey, M. D. (2007). Game design and learning: A conjectural analysis of how massively 
multiple online role-playing games (MMORPGs) foster intrinsic motivation. Educational 
Technology Research and Development, 55(3), 253-273. 

Entertainment software association (2013) 2013 Sale Demographic and Usage Data. 
[http://www.theesa.com/facts/pdfs/esa_ef_2013.pdf] 

Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). Games, motivation, and learning: A research 
and practice       model. Simulation & gaming, 33(4), 441-467. 

Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy 
[Elektronisk resurs]. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan  

Gunter, G. A., Kenny, R. F., & Vick, E. H. (2006). A case for a formal design paradigm for 
serious games. The Journal of the International Digital Media and Arts Association, 3(1), 93-
105. 

Kenny, R. F., & Gunter, G. A. (2007). Endogenous Fantasy--Based Serious Games: Intrinsic 
Motivation and Learning. International Journal of Social Sciences, 2(1). 

Kirriemuir, J. & McFarlane, A. (2004) Literature review in games and learning. Futurelab. 
[http://compas.scicog.fr/wp-content/uploads/2009/08/games_review3.pdf]  



	  38	  

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig. (1. 
uppl.) Stockholm: Liber. 

Linderoth, J. (2012). Why gamers don't learn more: An ecological approach to games as 
learning environments. Journal of Gaming & Virtual Worlds, 4(1). 

Mitchell, A., & Savill-Smith, C. (2004). The use of computer and video games for learning: A 
review of the literature. [http://dera.ioe.ac.uk/5270/1/041529.pdf] 

Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. Handbook of positive 
psychology, 89-105. 

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3. ed.) London: SAGE. 

Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon,9(5), 1-6. 

Prensky, M. (2001a). Fun, play and games: What makes games engaging. Digital game-
based learning, 1-31.  

Prensky, M. (2001b). Simulations: Are They Games?. Digital game-based learning. 

Prensky, M. (2003). Digital game-based learning. Computers in Entertainment (CIE), 1(1), 
21-21. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and 
new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67. 

Shaffer, D. W., Halverson, R., Squire, K. R., & Gee, J. P. (2005). Video Games and the 
Future of Learning. WCER Working Paper No. 2005-4. Wisconsin Center for Education 
Research. 

Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms: An experimental analysis. 

Skolverket (2013). PISA 2012 15-åringars kunskaper I matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap [ http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126] 

Squire, K. & Jenkins, H. (2003) Harnessing the power of games in education. Insight, 3(1), 5- 
33  

Stoll, C. (1999) High-tech heretic: Reflections of a computer contrarian. New York: First 
Anchor Books. 

Susi T. Johannesson M. Backlund P (2007) Serious Games – An Overview. Technical Report. 
School of Humanities and Informatics University of Skövde, Sweden  

TT (2014) Därför är Svenska elever sämre I Pisaprovet. Dagens Industri 2014-06-04 
[http://www.di.se/artiklar/2014/6/4/darfor-ar-svenska-elever-samre-i-pisaprovet/] 

 
Van Eck, R. (2006). Digital game-based learning: It's not just the digital natives who are 
restless. EDUCAUSE review, 41(2), 16. 



	   39	  

Wang, H., & Sun, C. T. (2011). Game reward Systems: gaming experiences and social 
meanings. Research Paper, Department of Computer Science, National Chiao Tung 
University, Taiwan. 

Wolters, C. A. (1998). Self-regulated learning and college-students’ regulation of motivation. 
Journal of Educational Psychology, 90, 224-235. 

Yee, N. (2006). The labor of fun: how video games blur the boundaries of work and play. 
Games and Culture 1, pp.68–71. 

Zyda, M. (2005). From visual simulation to virtual reality to games. Computer,38(9), 25-32. 

	  

Spelreferenser	  
Årtal är här utgivningsår för spelen eller spelserier vilket inte behöver representera 
den version som deltagarna i undersökningen spelat.  

Assasains creed (2007) Ubisoft Montreal http://assassinscreed.ubi.com/en-gb/home/ 

Call of Duty (2003) Activision  http://www.callofduty.com 

Counter-Strike (1999) Valve Corporation http://blog.counter-strike.net 

Diablo (1996) Blizzard North  http://us.battle.net/d3/en/ 

Fifa (1993) EA Sports http://www.easports.com/se/fifa 

Leauge of Legends (2009) Riot Games http://na.leagueoflegends.com 

Minecraft (2011) Mojang https://minecraft.net 

Pokemon (1996) Game freak, Creatures Inc. http://www.pokemon.com/us/pokemon-video-
games/ 

The Sims (2000) Maxis, Electronic Arts http://www.thesims.com/sv-se 

World of Warcraft (2004) Blizzard Entertainment http://eu.battle.net/wow/en/ 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


