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Abstract 
One problem when it comes to studying is that the material can be dry and difficult. This can lead to a drop in a 

student's motivation. Gamification is one way to try to increase the motivation. Gamification is the use of game 

elements in a non-gaming context. Games use different elements like score, leaderboards, achievements and 

challenges to motivate a player. These elements can also be applied in an educational context. In this study, we 

wanted to find out which elements were the most frequently used and why. Then we used different gaming 

elements to create a prototype of a Japanese language learning application. We then evaluated the application to 

find out how it affected motivation and learning. According to our results, points, levels, leaderboards and badges 

were the most commonly used elements. Because people are motivated by different things, like competition and 

collecting achievements. We also noticed this when we evaluated our application. All of the participants were 

motivated, but for different reasons. 

 

Sammanfattning 
Ett problem med studier kan vara att personer känner att studiematerialet är tråkigt eller svårt, vilket kan leda till 

att de blir omotiverade. Att använda sig av spelifiering är ett sätt att kunna öka motivationen. Spelifiering är 

användandet av spelelement i icke-spelsammanhang. Inom spel finns det olika sätt att motivera en spelare på, det 

kan handla om poäng, topplistor, prestationer och utmaningar. Dessa element kan applicera inom utbildning för 

att öka motivationen. I den här studien studerade vi vilka element det är som oftast används inom spelifiering och 

av vilka anledningar de används. Med det resultatet kunde vi skapa en enkel prototyp av en 

språkinlärningsapplikation för japanska. Den applikationen använde vi sedan för att utvärdera hur spelifiering 

påverkade motivationen och språkinlärningen när det kommer till språkstudier. Resultatet vi fick var att poäng, 

topplistor, nivåer och märken var de element som används oftast. Det beror på att olika personer motiveras av 

olika element. Det märktes också när vi gjorde utvärderingen av applikationen. Alla deltagare blev motiverade av 

den, men av olika anledningar. 
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1. Introduktion 
Spelifiering (eng. Gamification) är ett begrepp som myntades 2002 av Nick Pelling [1, 2]. Det finns ingen formell 

definition av spelifiering eftersom det fortfarande är ett ganska nytt begrepp. Den mest vanliga och accepterade 

definitionen av spelifiering brukar tillskrivas Sebastian Deterding [1]. Deterding menar att spelifiering är 

användandet av element från speldesign inom områden som vanligtvis inte förknippas med spel. 
 

Ett exempel på spelifiering i utbildningssammanhang är Khan Academy [3]. Khan Academy är en E-lärande tjänst 

där användare kan samla poäng genom att se på undervisningsvideor och få medaljer genom att göra prov som 

testar deras kunskaper. Användarna har en profil där de kan se vilka medaljer de har samlat och vad de måste göra 

för att samla fler medaljer. Andra exempel på spelifierade omgivningar som är inriktade på inlärning är Code Hunt 

och World Peace Game [4, 5]. 
  
Spelifiering är ett hett ämne inom utbildningsvärlden eftersom spel kan hålla spelarna motiverade och fokuserade 

under frustrerande stunder [6]. Om studenterna möter motgångar under sina studier, kan detta leda till att de blir 

stressade på grund av att det känns som att de inte gör några framsteg vilket kan påverka inlärningen negativt [7]. 

Ett problem idag i skolan är att studenterna kan känna att de är stressade eller omotiverade och detta kan då påverka 

inlärningen negativt [8]. Ett av problemen kan vara att slutmålet ligger för långt bort. Det kan vara svårt för 

studenterna att se att de gör framsteg till skillnad från i dator- och tv-spel som ofta brukar vara strukturerade så att 

det finns många delmål som kan uppnås. Genom att låna det konceptet från spel och använda det i en 

utbildningsmiljö gör man det också möjligt för studenterna att enklare kunna se deras framsteg. Något som kan 

hjälpa till om de känner att de har nått en platå. Spel använder många olika tekniker för att hålla användarna 

motiverade [1], det kan handla om poäng, märken, färdighetsnivåer eller topplistor. De element som vanligtvis 

används i spelifiering är poäng, topplistor och märken. En spelifierad omgivning behöver inte nödvändigtvis vara 

digital utan den behöver bara använda sig av element från speldesign. Spelifiering används idag inom utbildning 

för att öka motivationen och engagemanget hos studenterna genom att använda speldesign. Motivationen hos 

personer kan delas in i två olika typer inre och yttre motivation. Men spelifiering kan även ge upphov till oönskat 

beteende som konkurrens, mindre samarbete och att användarna “spelar systemet”. Att spela systemet innebär att 

användaren bara utnyttjar miljön som ett spel och klarar uppgifterna utan att lära sig någonting [9]. Detta beteende 

gör det väldigt svårt att veta om studenterna faktiskt lär sig någonting eller inte. När det kommer till språkinlärning 

är det många personer som känner oro inför att prata med andra när de ska lära sig ett nytt språk eftersom de är 

rädda för att uttala någonting inkorrekt [10]. Detta kan leda till att deras språkinlärning påverkas negativt. 
  
Just nu pågår det mycket forskning om spelifiering och hur det kan appliceras inom utbildning se exempelvis [9], 

[26], [3], [28] och [29]. En trolig anledning till det är att just nu görs många försök till att hitta andra pedagogiska 

sätt som kan motivera studenterna till att delta mer aktivt och förenkla inhämtandet av kunskap. Forskare har även 

ställt sig frågan om spelifiering har olika effekt på personer baserat på kön, kultur, ålder osv. 
  
Den här studien vill svara på frågan om spelifiering kan hjälpa studenter med sina språkstudier och om det finns 

vissa element som passar bättre för just språkinlärning. Detta kommer att undersökas genom att först studera 

spelifiering generellt och jämföra de med studier inom spelifierad inlärning, för att sedan implementera en prototyp 

av en applikation som kommer att evalueras genom en studie. Studien kommer att genomföras genom att först låta 

testpersonerna lära sig en del japanska tecken (hiragana) och ord utan spelifiering och senare få lära sig fler tecken 

och ord med spelifiering. Efter det kommer testpersonerna att intervjuas och genom det kommer en evaluering att 

ske. 
 

2. Bakgrund 
Spelifiering används för att motivera användarna att fortsätta med en aktivitet genom att göra aktiviteten mer 

engagerande och roligare [11]. För att göra aktiviteten mer engagerande så brukar belöningar användas, såsom 

t.ex. poäng, märken, medaljer, nivåer eller rabatter. Det finns många olika sätt att spelifiera en omgivning på, det 

kan handla om att man inför olika valalternativ, ökande utmaningar, eller att man inför en handling till 

sammanhanget. Detta gör att omgivningen känns mer som ett spel och det kan hjälpa till att motivera användarna. 

Motivationen som en användarna känner kan man dela in i två olika typer inre och yttre [12, 13]. 

  

Inre motivation är motivation som kommer från individen själv. Den här motivationen uppstår från viljan att göra 

någonting utan att behöva få en belöning, t.ex. att vilja lära sig att köra bil för att kunna köra sin favoritbil. Yttre 

motivation är motivationen som en individ får genom att försöka utföra en uppgift för att få en belöning eller att 

undvika en konsekvens, t.ex. att klara av en utmaning i ett spel för att få ett märke eller göra hemläxan för att inte 
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få ytterligare uppgifter att utföra som straff. Figur 1 visar några inre och yttre motivatorer. Vissa studier har visat 

att för mycket yttre belöning faktiskt minskar det inneboende värdet hos en uppgift [13]. Detta kan leda till att 

användare känner sig mindre benägna att slutföra uppgiften. Det finns studier som visar att spelifiering har en 

positiv inverkan på personer men att effekten varierar från person till person [14]. Några exempel på plattformar 

som använder sig av spelifiering är Microsoft Office [15] och Khan Academy [3]. Det sker mycket forskning idag 

om hur spelifiering kan användas för att motivera studenterna mer [14], vilket kan tolkas som att det finns problem 

med motivation idag inom utbildning [8]. 

 

 
Figur 1. Inre- och yttre motivation  

 

Tidigare nämndes det att det vanligaste sättet att definiera spelifiering är användandet av spelelement i ett icke-

spel sammanhang. Llorens-Largo et al. [11] anser att spelifiering inte bara är processen att lägga till spelelement i 

ett icke-spel sammanhang. De anser att spelifieringen måste påverka hela processen och inte bara det externa, t.ex. 

det grafiska gränssnittet. Spelifieringen ska få deltagarna att känna sig mer engagerade och att de ska ha roligt 

under tiden eftersom det främjar lärandet. 

  

Det finns två olika sätt att använda speldesign för utbildning, det ena är just spelifiering och det andra är ”serious 

games” [16]. Skillnaden mellan ”serious games” och spelifiering är hur de bemöter problemet med motivation 

genom att använda speldesign. ”Serious games” är som namnet antyder ett spel där utvecklingen av det fokuserat 

på att lära spelaren någonting, snarare än i underhållningssyfte. Globetrotter 2 [17] är ett exempel på ett “serious 

game” som inriktar sig på att lära spelaren geografi. Spelaren får lära sig geografi genom att svara på diverse olika 

frågor om länderna de besöker. I ett “serious game” så finns själva lärandet och materialet inbakat i spelet vilket 

skiljer sig från en spelifierad miljö där spelelementen läggs till för att öka motivationen att utföra uppgiften. Ett 

“serious game” inriktar sig mer på att använda sig av inre motivation för att motivera spelaren medan spelifieringen 

inriktar sig mer på att använda yttre motivation för att motivera spelaren. Spelifiering och “serious games” har 

likheter men även olikheter, detta medför att gränsen mellan dem blir luddig och det kan vara svårt att särskilja 

dem eftersom de kan använda sig av varandra. 

  

Studier som genomförts har funnit att negativa sinnesstämningar som stress, oro eller depression kan påverka 

inlärningen negativt [7]. De har även funnit att en av de mer välkända stressrelaterade sinnesstämningarna är oro. 
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Oro är rädslan inför någonting, exempelvis rädsla inför ett prov som man inte studerat till. Stress och oro kan även 

leda till andra problem som påverkar inlärningen, exempelvis sömnstörningar [18]. Spelifiering kan leda till 

mindre önskade beteenden såsom konkurrens och spelning av systemet. Konkurrens behöver dock inte vara 

negativt i alla sammanhang, den kan även höja motivationen eftersom konkurrenterna vill vinna över varandra. 

Konkurrens [19] kan delas upp i två olika typer, vänlig (friendly) och destruktiv (cut-throat), destruktiv konkurrens 

innebär att konkurrenterna gör allt för att sabotera för varandra [20]. Ett exempel på vänlig konkurrens kan vara 

två vänner som tävlar med varandra i ett spel och de försöker inte förstöra för varandra. Men hade det varit 

destruktiv konkurrens så hade de försökt med massa olika saker för att förstöra för sin motspelare, exempelvis 

trycka på en massa knappar på motspelarens kontroll osv.  

  

Broer [21] genomförde en studie för att undersöka om effekterna av spelifiering verkligen är så positiva som det 

verkar. Broer pratar om Gartner Hype Cycle och menar på att spelifieringen just nu kanske håller på att hamna i 

tredje stadiet av cykeln. Enligt Gartner Hype Cycle innebär det tredje stadiet att intresset minskar eftersom 

experiment och implementationer misslyckas med att leverera. Genom att granska tidigare studier kunde Broer se 

att många av studierna som rapporterade en positiv nettoeffekt endast kunde verifiera en del av hypotesen. En av 

anledningarna är att studenter som blir motiverade av spel blir motiverade av olika element. Det innebär att bara 

en del av gruppen kommer att påverkas positivt beroende på vilka element som väljs. Enligt Broer behövs det 

genomföras fler studier som har det i åtanke samt fler rigorösa empiriska studier för att verkligen kunna förstå 

effekterna av spelifiering. 

 

2.1 Språkinlärning och dess svårigheter 
Det finns mycket som kan påverka studenternas inlärningsförmåga när det kommer till språkinlärning.  
  

• Karatas et al. [10] studerade varför universitetsstudenterna känner sig nervösa i relation till 

språkinlärning. Målet med studien är att ta reda på om studenternas oro inför att prata främmande språk 

är relaterad till deras kön, språkfärdighet, och om de har fått lära sig engelska tidigare. I studien deltog 

320 män och 168 kvinnor.  

  
• Pourfeiz [22] har genomfört en studie på hur studenternas inställning påverkar deras inlärningsförmåga 

samt motivation. Han kommer fram till att det finns flera variabler som påverkar deras inlärningsförmåga 

t.ex. tar Pourfeiz upp att studenterna som inte är motiverade alls har det svårare att lära sig ett nytt språk. 

Studien genomfördes kvantitativt eftersom Pourfeiz ansåg att det var en metod som kunde samla in 

information snabbt på kort tid.  

 

• Kovacs och Miller [23] skapade en serietidningsläsare som är till för att hjälpa personer att lära sig språk 

under tiden de läser serietidningar eller manga. Systemet är implementerat i form av en webbapplikation. 

Användarna kan ladda upp en PDF-fil de vill läsa och genom att klicka på textbubblorna så plockar 

systemet ut texten och visar sedan grafiskt hur meningen är uppbyggd. Om användaren klickar på ett ord 

eller en del av texten visar det grafiska gränssnittet en översättning. Systemet ger även användaren en 

möjlighet att höra hur ordet eller meningen uttalas.  

  
Karatas et al. [10] kommer fram till i sin studie att en vanlig orsak till att studenterna har svårare att lära sig ett 

språk är nervositet. En av anledningarna kan vara att studenterna inte vågar prata och delta under lektionerna på 

grund av nervositeten. Det kan medföra att deras inlärning av språket blir lidande. Enligt resultaten spelar kön 

också roll när det kommer till huruvida studenterna drabbas av nervositet. Kvinnor kände mer nervositet inför 

muntliga prov än vad män gjorde. Detta är något som skulle kunna knyta an till vad Pourfeiz [22] kommer fram 

till i sin studie. Ett av resultaten som studien fick var att det fanns starka kopplingar mellan attityden för att lära 

sig ett nytt språk och den akademiska motivationen. Dessa resultat understryker att det finns ett samband mellan 

attityden och den akademiska motivationen, vilket antyder att om den ena ökar så ökar även den andra. Kovacs 

och Miller [23] såg i sin studie att nybörjarna började utifrån och försökte förstå betydelsen av meningen innan de 

började titta på de individuella orden. De mer erfarna användarna började med att titta på ord som de inte förstod 

försökte lära sig dem först innan de försökte förstå vad hela meningen betydde. 
 

3. Problemformulering 
Det finns olika sätt att spelifiera omgivningar. Därför kan det vara svårt att avgöra vilka typer av spelifiering som 

passar bäst i olika sammanhang och varför de oftast används. Ett av problemen idag i skolan är att studenterna kan 

känna sig stressade eller omotiverade, vilket kan leda till att inlärningen påverkas negativt. En bidragande faktor 
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till stressen kan vara att studenterna inte känner att de närmar sig slutmålet. Genom att dela upp målen i mindre 

delmål gör man det enklare för studenterna att kunna se att de faktiskt gör framsteg.  Problemet med spelifierade 

omgivningar är att de påverkar personer på olika sätt [11, 24], vissa blir mer motiverade och andra blir mindre. 

Det kan också vara svårt i vissa fall att undvika oönskat beteende, som t.ex. konkurrens och spelning av systemet 

[9]. Så frågan är hur man ska kunna införa spelifiering på ett sätt som främjar lärande men samtidigt, i största 

möjliga mån, undviker att introducera oönskat beteende. 
  
I denna studie försöker vi ta reda på vilka populära element från spelifiering som används och hur vi kan använda 

spelifiering för att implementera en enkel prototyp av en applikation för språkinlärning. Frågorna vi försöker 

besvara är: 
1. Vilka element används oftast inom spelifiering, generellt och inom utbildning, samt varför de används? 

2. Hur vi kan använda spelifiering för att implementera en enkel språkinlärningsapplikation? 

3. Hur påverkade applikationen motivationen och inlärningen jämfört med traditionella studier? 

 

4. Metod 
För att kunna besvara den första frågeställningen kommer föregående studier inom området för spelifiering att 

studeras. För att hitta studierna kommer databaser som IEEE, ACM och ScienceDirect att användas. I början 

kommer spelifiering att studeras mer generellt för att få en uppfattning om vilka element som oftast används och 

varför de är effektiva. Sedan kommer det att fokuseras mer på studier om spelifiering inom utbildning. Det gör det 

möjligt att se vilka skillnader och likheter det finns mellan dem och även att ge en förståelse om vissa element 

oftare används inom vissa områden. Dessutom kommer populära applikationer som använder sig av spelifiering 

att undersökas, speciellt applikationer med fokus på språkinlärning. Det är för att få ytterligare underlag om vilka 

element det är som används. Genom att göra det går det att se om det finns vissa element som används inom 

applikationer som finns idag på marknaden som inte har undersökts i studier. 

 
Frågeställning två tar upp hur vi ska tänka när vi implementerar applikationen. Genom att gå igenom det data vi 

har samlat in från den initiala delen av studien blir det möjligt att designa en enkel prototyp av en 

språkinlärningsapplikation som använder sig av spelifiering. Materialet i studien kommer att delas upp i två delar, 

en som använder sig av applikationen och en traditionell del. Användarna kommer att få lära sig japanska tecken 

och ord. Applikationen kommer sedan att utvärderas med hjälp av en studie. 

 
Användarna kommer att få studera japanska ord och tecken i en vecka vardera på båda sätten och i slutet kommer 

de få göra ett prov på deras kunskap. Testet kommer att bestå av ett antal ord och tecken som de har fått lära sig 

men även ord som de inte har lärt sig för att testa deras kunskap om tecknen. Dessa ord behöver inte översättas 

utan endast skrivas om från japanska till det latinska alfabetet. Efter studiens slut kommer användarna att intervjuas 

för att ta reda på huruvida de upplevde att spelifieringen påverkade deras motivation och inlärning. Frågorna 

kommer att utvärdera deras upplevelser kring användandet av applikationen. Det gör det möjligt att evaluera hur 

applikationen påverkade språkinlärningen och motivationen jämfört med traditionella studier vilket kommer att ge 

svar på den sista frågeställningen.  
 

5. Begränsningar 
Den här studien är utförd i ett utforskande syfte för att ta reda på om spelifiering kan hjälpa till att motivera 

studenter när det kommer till språkstudier. Detta görs genom att använda en applikation för att göra 

inlärningsmaterialet mer interaktivt. Eftersom att studien är liten och genomförd under en kort tidsperiod kommer 

resultatet inte gå att appliceras generellt över området spelifiering, utan resultaten blir begränsade till applikationen 

och studien. Antalet deltagare i studien kan också påverka resultatet genom att små skillnader kan leda till stora 

förändringar i resultatet. Därför bör studien ses som en grundläggande studie och en bas för framtida forskning i 

ämnet spelifiering och språkinlärning. 
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6. Resultat 
Ett att resultaten från den initiala studien var att poäng, märken och topplistor var de element som oftast studerades 

i de artiklar som vi läst. Tabell 1 visar vilka element som de olika studierna använde sig av och studerade.  
  

Spelifiering Poäng Prestationer/märken Nivåer Topplistor Upp
drag 

Konkurrens Utmaning
ar 

Studier [25], [13], 
[9], [26] 

[27], [28], [26], [29] [25], [13], 
[28], [29] 

[27], [25], 
[13], [30] 

[26] [27], [6] [28], [29] 

Tabell 1. Vilka studier som studerade vilken typ av spelifiering. 
 

6.1 Generella studier 
Dessa studier undersökte inte spelelementen individuellt utan de undersökte hur deras implementation påverkade 

motivation, engagemang och språkinlärningen.  
  

• Perry et al. [31]. genomförde en studie om hur man skulle kunna spelifiera det franska språket genom att 

använda sig av en förstärkt verklighets-applikation. Applikationen som hette Explorez förvandlade 

University of Victoria till en digital, spelifierad värld. Applikationen använde sig av flera olika 

spelelement, exempelvis icke-spelarkontrollerade karaktärer, poäng och avatarer.  

  
• Morrison och DiSalvo [3]. har studerat hur Khan Academy har spelifierat sin lärplattform. Khan Academy 

använder sig av flera olika spelelement, exempelvis energipoäng, märken och framstegsmätare. Märkena 

förtjänas genom att uppfylla de mål som krävs dessa mål kan vara mer generella, exempelvis se tre olika 

videor eller mer specifika som att klara av 10 additionsuppgifter i rad. Det finns en sektion som visar alla 

färdigheter som en användare kan få, och för varje färdighet visas det hur långt användaren har kommit 

inom den. Men det finns inget sätt för användaren att se hur mycket ansträngning som krävs för att klara 

av målen för att nå nästa nivå på en färdighet.  

  
• Abu-Dawood [24]. genomförde en studie om hur kognitiva och sociala förmåner i en spelifierad e-lärande 

miljö. För att studera detta så undersöktes flera andra studier inom utbildning som undersökte hur ett visst 

element påverkade deras deltagare. Abu-Dawood tar upp att spelifiering har positiva effekter men den 

kan även ha negativa. Ett exempel som forskaren tar upp är att topplistan fick några deltagare att inte 

delta på grund av att deltagarna kände att de skulle bli jämförda med andra. Det är därför som Abu-

Dawood argumenterar för att det krävs planering och att man tar både de kognitiva och sociala aspekterna 

i åtanke när en spelifierad miljö ska implementeras. Istället för att bara tänka på vilka element som ska 

användas.  

  
• McDaniel et al. [32]. genomförde en studie om hur man kan använda digital CTF (Capture The Flag) för 

att lära ut datasäkerhet. Den version av CTF som användes hette GenCyber, den var utformad på ett 

sådant sätt så att inga förkunskaper inom datasäkerhet krävdes för att kunna delta. GenCyber använde sig 

av flera olika spelelement såsom poäng, topplistor och utmaningar m.fl. För att förhindra att några 

missöden så isolerades miljön som deltagarna arbetade inom från allt annat utanför. Vilket medförde att 

deltagarna kunde experimentera fritt utan att behöva vara oroliga för att störa funktioner utanför 

spelmiljön. Användarna fick poäng genom att hitta flaggorna som var gömda i miljön, en flagga var en 

sträng som började med FLG följt av tecken efter för att tydligt markera ut att det var en flagga. Deltagarna 

kunde välja mellan att arbeta i grupp eller ensamma. CTF:n kördes två gånger varje dag under fyra dagar, 

vem som helst kunde delta på dessa sessioner och de var 90 minuter långa.  

  
I McDaniel et al. [32] studie så var ett av resultaten att under det första försöket så klarade deltagarna av i 

genomsnitt 6 av 30 utmaningar men de som deltog en andra gång lyckades i genomsnitt klara av hälften av alla 

utmaningar. Efter det att studien genomförts fann de att det var viktigt att introduktionen gav deltagarna en flagga 

för att motivera de att fortsätta, eftersom de såg att deltagare som blev frustrerade inte kom tillbaka. Det var av 

denna anledning som de första utmaningarna behövde vara enkla för att förhindra att deltagarna blev frustrerade 

och lämnade. Det var även viktigt att lärarna eller forskarna gick runt i rummet och tittade om det fanns några 

deltagare som behövde hjälp, då dessa oftast inte sa något själva. En intressant upptäckt var att studenterna som 

föredrog att arbeta själva i början, senare föredrog att arbeta i grupp när problemen blev svårare. En annan 

intressant upptäckt var att nästa alla deltagare löste problemen sekventiellt även fast det var nödvändigt. Ett av 
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problemen var att vissa deltagare saknade vissa förkunskaper som gjorde det svårt för dem att läsa sig de koncept 

som lärdes ut.  
  
Ett av resultaten från Abu-Dawood [24] studie var att de olika elementen påverkade de kognitiva och sociala 

motivationerna olika beroende på hur elementet användes och i vilket sammanhang. Ett annat resultat var att belöna 

deltagarna med märken påverkar det kognitiva positivt och att topplistorna inte ska tvinga deltagarna att försöka 

komma så högt upp i topplistan som möjligt.  
  
Ett av resultaten i Morrison och DiSalvo [3] studie var att Khan Academy har löst problemen med kortsiktigt 

engagemang på ett bra sätt och att deras datavetenskapliga sektion är bra för nybörjare. Men att de saknade 

motiverande element som skulle kunna förbättra deras spelifierade plattform. Specifikt saknades meningsfull 

spelifiering som sätter användaren i fokus. Forskarna som genomförde studien föreslår en rad förbättringar till de 

olika systemen implementerade i Khan Academy. 
  
En intressant upptäckt i Perrys [31] studie var att studenterna som arbetade i par började använda teckenspråk i ett 

försök att förklara ett ord istället för att slå upp det i de verktyg som fanns i miljön. De mer erfarna studenterna 

hjälpte då till med att säga det ord de letade efter. Studien hade positiva resultat och flera av studenterna tyckte att 

det blev roligare och mer engagerande att få använda sina franskakunskaper i mer verkliga scenarier snarare än att 

sitta i ett klassrum och repetera ord och meningar efter läraren.  
  
Det är viktigt att introducera deltagarna till de olika elementen och mekanismerna i en spelifierad omgivning, 

eftersom en frustrerad deltagare inte blir lika villig att fortsätta delta, vilket McDaniel et al. [32] såg i sin studie. 

Detta problem kan mildras genom att ha lättare utmaningar eller uppdrag i början för att successivt öka 

svårighetsgraden. Samtidigt är det också viktigt att deltagarna kan tydligt se sina framsteg för att de inte ska känna 

att de inte kommer framåt [3]. Att förankra spelifieringen i verkligheten kan ge positiva resultat, alltså att 

deltagarna får utnyttja dem kunskaper de inhämtat i verkliga scenarier. Alla element påverkar deltagarna olika och 

det är inte säkert att deltagarna som blir motiverade av topplistorna blir det av poängen. 
 

6.2 Poäng 
Poäng är en enhet av värde, oftast ett siffervärde, som anger framgång i t.ex. ett spel eller på ett prov. 

 
• Mekler et al. [13] studerade om poäng, nivåer och topplistor skadar den inre motivationen. Detta 

genomförde de genom att använda sig av ett bildannoteringsprogram. Deltagarna i studien blev indelade 

i olika grupper baserat på vilket element som deras miljö använde sig av. Deltagarna skulle sätta “taggar” 

på bilderna och för varje “tag” blev de belönade med 100 poäng. Om en “tagg” inte passade till bilden 

ansågs den vara meningslös och detta räknades som fusk. 

 

• Mekler et al. [25] genomförde ytterligare studie med samma bildannoteringsprogram som de använt sig 

av i föregående studie. Men denna gång studerade de även hur en icke-kontrollerande miljö påverkar 

motivationen. 

 

• Pedro et al. [9] genomförde en fallstudie om spelifiering påverkar pojkar och flickor olika. Studien gick 

ut på att ta reda på om spelifiering kan minska oönskat beteende och öka deltagarnas prestationer. I studien 

så delades deltagarna in i två grupper, en som använde sig av spelifiering och en som inte gjorde det. 

 

• Santana et al. [26] genomförde en studie där de ville ta reda på vilka element som är mest relevanta i en 

e-lärandemiljö. Studiens mål var att ta reda på om spelifiering kan hjälpa till med att motivera studenterna, 

detta genomfördes med hjälp av e-lärandetjänst som heter MeuTutor. MeuTutor använder sig av diverse 

olika element såsom poäng, nivåer, märken osv. Dessa används för att visa studenternas framsteg. Genom 

att samla ett antal poäng kunde studenterna gå upp en nivå (från 1 till 10). 

 

• Duolingo [33] är en webb- och mobilapplikation som lär ut diverse olika språk genom en interaktiv miljö 

som använder sig av spelifiering.  Lektionerna lär ut materialet på olika sätt, ett exempel på detta är att 

en röst läser upp en mening och sen ska användaren välja mellan ett antal ord och skriva ut vad meningen 

betyder. 

  
• Khan Academy [3] är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfri utbildning. Det är en hemsida som 

fungerar som ett komplement till deras YouTube-kanal där de erbjuder undervisningsvideor inom olika 
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ämnen som t.ex. matematik, datavetenskap, fysik och kemi. Hemsidan samlar videoklippen i olika 

kategorier som användarna kan välja mellan. 

• Code Hunt [4] är en hemsida som lär ut olika programmeringsspråk genom spelifiering. Spelaren får en 

bit kod som de ska modifiera så att koden utför den funktion som de letar efter. Till hjälp för att 

åstadkomma detta så finns en tabell som innehåller indata, förväntat utdata och vad som är resultatet av 

att köra koden som den är för tillfället. Om en användare har skrivit in någonting som inte stöds i språket 

så kommer ett felmeddelande att visas på samma sätt som i en IDE (Integrated Development 

Environment). Spelet är utformat på ett sådant sätt att spelaren blir gradvis introducerad till olika delar 

av programmering såsom loopar, villkorssatser m.fl. 

  
• Memrise [34] är en webb- och mobilapplikation som använder sig av spelifiering för att lära ut olika 

ämnen. Plattformen är uppdelad i tre delar, forskning, nöje och gemenskap. De använder sig av så kallade 

“mems” som är bilder som man associerar med ett ord eller en mening. Skaparna av Memrise tycker att 

användarna ska tycka det är roligt att lära sig och har därför implementerat en trädgård, där blommor 

kommer att växa allt eftersom användaren lär sig mer och mer. Gemenskapen är där för att man ska kunna 

dela med sig av olika mems och skaparna anser att varje användare är en lärare. 

 

 

Ett av resultaten i studien av Mekler et al. [13] var att deltagarna i de spelifierade grupperna genererade fler 

”taggar” än vad kontrollgruppen gjorde på samma tid. Enligt den andra hypotesen i studien förväntade de sig att 

den inre motivationen skulle påverkas negativt när de införde spelelementen, men resultatet visade att den inre 

motivationen inte hade påverkats. Andelen fusk som skedde var som minst i den miljön som använde sig av nivåer. 

I deras uppföljningsstudie [25] så fann de att grupperna genererade fler ”taggar” efter att de hade gjort miljön icke-

kontrollerande. Något som är intressant med studierna är att i båda fallen deltog fler kvinnor än män. I den första 

studien tog de inte upp om det var någon skillnad i resultatet mellan kvinnor och män. I den andra studien 

analyserade de data för att se om det fanns någon skillnad men hittade ingen statistiskt signifikant skillnad. Det är 

intressant om man jämför med studien av Pedro et al. [9] som kom fram till att pojkarnas motivation påverkades 

positivt medans flickornas inte påverkades. Pojkarna påvisade även en större grad av frihet och stress. Men enligt 

resultatet påverkades inte prestationen mellan könen. I studien av Santana et al. [26] var ett av resultaten att 

studenter som låg på nivå ett till tre fokuserade på uppgifter som gav dem poäng. Men efter att studenterna hade 

nått nivå fyra och blivit mer bekanta med miljön så började de skifta sitt fokus från de spelifierade elementen. 
 
När vi undersökte populära applikationer såg vi att Khan Academy, Duolingo, CodeHunt och Memrise använde 

sig av poängsystem. Det finns olika sätt kan samla poäng på men oftast handlar det om att utföra uppgifter som att 

ta del av inlärningsmaterialet eller att göra prov. Abaunza och Rodríguez-Conde [35] gjorde en studie om 

webbapplikationer som används för att lära ut språk. Deras resultat var att Duolingo ska användas som ett 

komplement till utbildningen och inte som ett substitut. Men ansåg att Duolingo är ett bra verktyg att lära ut språk 

på eftersom att den är enkel att använda och den spelifierade miljön hjälper till med att hålla motivationen uppe. 

 

6.3 Prestationer/Märken 
Prestationer och märken är en belöning för att ha uppnått ett mål eller att ha utfört en uppgift. Ett exempel på en 

prestation är att svara rätt på tio frågor i rad. Märken brukar oftast vara en grafisk representation av en prestation 

och kan komma i olika former som troféer eller medaljer osv. 

 
• Domínguez et al. [27]. har genomfört en studie om hur man kan spelifiera inlärningen och dess praktiska 

implikationer och utfall. För att testa detta byggde de ett insticksprogram till en välkänd e-

lärandeplattform. Sedan utfördes ett experiment på ett universitet med hjälp av detta insticksprogram. För 

att motivera studenterna mer så fanns det vissa prestationer som var gömda och några som såg ut som 

medaljer. 

 

• Barata et al. [29]. genomförde en studie om spelifiering kan öka deltagande och förbättra inlärning. Detta 

genomfördes genom att spelifiera en kurs på ett college och studien varade i fem år. De tre första åren var 

icke-spelifierade och de två sista åren bestod av två successiva experiment. De spelelement som användes 

var erfarenhetspoäng, nivåer, märken, utmaningar och topplistor. 

 

• Barata et al. [28]. genomförde en studie där man försökte relatera spelvanor med prestationerna i en 

spelifierade miljö. De spelifierade en ingenjörskurs och samlade in data om studenternas olika preferenser 
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för spel. I studien så fanns det fyra olika huvudtyper av studenter, “de presterande”, “de reguljära”, “de 

halvhjärtade” och “de underpresterande”. Dessa fyra typer representerade olika studiestrategier och 

preferenser för spel. Samtidigt delades studenterna också in i en av fyra olika kluster, där varje kluster 

representerade olika sätt att samla ihop erfarenhetspoäng på. 

 

• Santana et al. [26]. se i avsnittet för poäng. 

  
• Khan Academy [3]. se i avsnittet för poäng. 

  
• Memrise [34]. se i avsnittet för poäng 

 

I Barata et al. [29]. upptäckte de att deras nya prestationer hade begränsad framgång. De som skulle fostra 

samarbete inte användes så mycket. Grupperna som presterade bra skyllde ofta på de sämre presterande grupperna 

för att de inte hade fått erfarenhetspoäng. De kritiserade också att en prestation gick ut på att svara på tid, vilket 

ledde till att vissa studenter kände att snabba svar blev viktigare än uttänkta och meningsfulla svar. Vissa studenter 

kritiserade även att det fanns prestationer för att delta muntligt på lektionerna vilket ledde till att studenter kände 

sig pressade att prata. Forskarna fann ett starkt samband mellan de teoretiska utmaningarna och slutbetyget. I 

studien av Santana et al. [26]. fann de ett samband mellan antalet troféer en student hade och det procentuella 

antalet av korrekt lösta problem. Det sambandet var som starkast hos studenter som låg på nivå tre och fyra. 

Domínguez et al. [27]. fann också att studenter som samlade ihop sex eller fler prestationer fick ett betydligt högre 

slutbetyg. Det är något som återspeglas i studien av Barata et al. [28]. I de fyra olika klustren så var det studenterna 

i kluster A som samlade alla prestationer. De var också de studenter som var mest aktiva, hade det högsta 

genomsnittsbetyget i alla olika moment, bästa resultat på labbarna och var mest aktiva med att svara i trådar. 

Eftersom att studenterna i kluster A huvudsakligen försökte få alla prestationer blev de klassificerade som ”de 

presterande”. 

 

Applikationerna Khan Academy och Memrise använder sig av märken för att motivera användarna. På Khan 

Academy får användarna märken för att utföra specifika uppgifter. T.ex. att klara av olika delmoment, en hel kurs 

eller utmaningar som att snabbt svara rätt på frågor flera gånger på rad. Dessa märken kan användaren se på 

profilsidan. Memrise använder sig istället av märken som endast visar hur mycket poäng en användare har och 

visar inte vilka kurser det är användarna har klarat av. 
 

6.4 Topplistor och Konkurrens 
En topplista är en lista som rankar personerna i listan efter en viss variabel exempelvis poäng. Det är vanligt att 

topplistan används tillsammans med andra element som kompletterar den exempelvis märken och konkurrens. 

Topplistan kan få personerna att bli mer motiverade eftersom de tävlar om att hamna på en bra plats på topplistan.  
  

• Mekler et al. [13]. se i avsnittet för poäng. 

  
• Mekler et al. [25]. se i avsnittet för poäng.  

  
• Domínguez et al. [27]. se i avsnittet för prestationer/märken. 

  
• Costa et al. [30] genomförde en studie om topplistor kan förbättra punktlighet. För att studera effekterna 

av topplistan på punktlighet så bokades nio möten in. Vid varje möte bokfördes varje labbmedlems 

ankomsttid. Tanken bakom mötena var att varje labbmedlem skulle rapportera om vad de arbetade med. 

Under varje möte skickades en Android läsplatta runt och varje labbmedlem fick klicka på sitt namn för 

att klocka vilken tid de ankommit. Beroende på hur tidigt eller sent varje person ankom fick de poäng.  

  
• Voderer et al. [6] genomförde en studie om rollen som konkurrens har inom dator- och Tv-spel. För att 

undersöka detta genomfördes en studie som 349 deltagare hittades i det officiella forumet för spelet. Alla 

deltagare fick svara på en enkät och blev tilldelad en av fyra olika scenarier. Scenarierna beskrev 

huvudkaraktären Lara Croft från spelet Tomb Raider i olika situationer. Dessa situationer hade olika grav 

av nödvändighet att agera och olika antal valmöjligheter att agera på. Forskarna genomförde även en 

online-studie som det var 795 deltagare i. Studien ämnade att svara på några frågeställningar om 

konkurrens och selektiv utsättning för spel.  

 

• Code Hunt [4]. se i avsnittet för poäng. 
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• Memrise [34]. se i avsnittet för poäng 

  
I Mekler et al. [13] studie så var det topplistegruppen som genererade flest antal “taggar”, det var också en av de 

två grupperna som kunde hålla deltagarnas prestationer uppe över längre tid. Topplistegruppen hade flest antal 

deltagare som genererade över 100 “taggar”. En anledning till att topplistegruppen genererade flest “taggar” kan 

ha varit för att de hade tydliga mål som de kunde uppnå eftersom de tydligt kunde se hur nära de var att nå nästa 

rank på topplistan. De fick liknande resultat i deras fortsättningsstudie [25] som inkluderade icke-kontrollerande 

miljöer också. Detta stärks av vad Domínguez et al. [27] fann i sin studie. En student slutförde alla uppgifter i 

kursen på grund av att studenten blev motiverad av topplistan. Topplistan motiverade studenten eftersom studenten 

kunde se hur mycket som denne hade gjort jämfört med de andra. En annan student tyckte att det var roligare att 

utföra uppgifterna i den spelifierade miljön över den traditionella. Men det fanns flera studenter som tyckte att 

topplistan inte alls motiverade dem. En student tyckte att man skulle förbättra den traditionella kursen istället för 

att införa konkurrens. En annan ansåg att topplistan inte kunde visa på hur mycket kunskap en student hade relaterat 

till sin position på topplistan. Baserat på de tidigare kommentarerna så kan man se att topplistan kan både motivera 

studenter och göra så att de blir mer omotiverade. Detta kan man även se i Costa et al. [30] studie. Topplistan 

motiverade labbmedlemmarna att bli punktligare. Från börjar var den genomsnittliga ankomsttiden 18 minuter 

försent, men när forskarna bortsåg från de deltagare som inte dök upp på mötena, samt de som deltog under en 

kort tid på mötet, så såg de att punktligheten hade ökat med 97%. Genomsnitts ankomsttiden var då en halv minuts 

försening. Men vid en närmare anblick såg de att punktligheten inte hade förändrats något nämnvärt under de två 

veckorna. 21% av deltagarna i studien ansåg att topplistan inte informerade de om deras punktlighet, 21% ansåg 

att de blev informerade om sin punktlighet av topplistan samt var det 21% som var neutrala i det avseendet. 29% 

av deltagarna ansåg att de inte gick att se hur deras punktlighet förändrats och 29% ansåg att topplistan inte alls 

förbättrade deras punktlighet. Men det var 14% som ansåg att deras punktlighet förbättrades. Ett intressant resultat 

som forskarna fick i studien var att de såg att det inte var topplistan som motiverade deltagarna utan snarare var 

det tanken att de låg före en viss person exempelvis en kollega. Vilket kan knyta an till vad Vorderer et al. [6] 

kommer fram till i sin studie.  
  
Vorderer et al. [6] fann i sin studie att beroende på hur en situation utspelar sig kan påverka spelarnas motivation 

att fortsätta. Om situationen är svår och spelarna lyckas ta sig igenom den, kan de känna sig euforiska och mer 

motiverade att fortsätta spela. Men även under frustrerande stunder kan detta leda till en ökad motivation, men om 

frustrationen blir för stark kan det leda till att spelarna slutar istället. När nödvändigheten att agera var som lägst 

och valmöjligheterna att agera var få, ansågs vara väldigt tråkig. Vilket antyder att ju högre grad av nödvändighet 

att agera och fler valmöjligheter gör att en situation anses vara roligare. Online-studien hade som resultat att den 

första frågeställningen inte höll. Studien kommer fram till att enligt frågeställning två och tre, om spelarna är 

motiverade av konkurrens, är det mer troligt att de väljer genrer som innehåller konkurrens. Under det tredje testet 

av den andra och tredje frågeställningen så framgår det att en deltagarnas motivation att tävla var en bättre indikator 

för att förutsäga valet av tävlingsinriktade spel än vad deltagarnas självförmåga.  

 

Memrise och CodeHunt använder sig av topplistor för att ge användarna en möjlighet att kunna tävla mot varandra 

för att skapa motivation genom att införa ett element av konkurrens. Något som kan knytas an till studierna. 

CodeHunt gör det möjligt att starta små- eller storskaliga tävlingar som antingen kan vara privata eller publika. 

Användarna får då en egen sektion med utmaningar och en topplista. 
 

6.5 Nivåer 
Nivåer används för att visa den grad av kunskap som användaren har inhämtat i den spelifierade miljön.  
  

• Mekler et al. [13]. se i avsnittet för poäng. 

  
• Mekler et al. [25]. se i avsnittet för poäng.  

  
• Barata et al. [29]. se i avsnittet för prestationer/märken. 

  
• Barata et al. [28]. se i avsnittet för prestationer/märken. 

  
De två sista åren i Barata et al. [29] studie spelifierades, under det första året så sjönk det genomsnittliga betyget, 

men under det andra året så såg forskarna det högsta genomsnittliga betyget under hela studien. Det såg även att 

det andra året av den spelifierade delen av utbildningen hade det högsta lägsta-betyget under hela studien, vilket 
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kan tolkas som att den spelifierade miljön hjälpte till att motivera studenterna. Eftersom betygen var länkade till 

nivåerna så betyder det att studenterna nådde de högsta nivåerna under det andra spelifierade året. Samma system 

användes även i Barata et al. [28] ytterligare studie. De olika klustren samlade in erfarenhetspoäng på olika sätt. 

Kluster A var det kluster som samlade in mest erfarenhetspoäng från olika källor, studenterna i detta kluster hade 

oftast det högsta betyget på labbarna och högsta slutbetyget. En intressant upptäckt var att flickorna i studien hade 

ett betydligt högre genomsnittligt slutbetyg än var pojkarna hade. Det var ett kluster av de fyra olika som kallades 

för “de underpresterande” och dessa samlade bara tillräckligt med erfarenhetspoäng för att nå upp till nivå tio för 

att bli godkända på kursen. I båda Mekler et al. [13, 25] studier, så var det nivågruppen som genererade näst flest 

“taggar” och det var en av miljöerna som lyckades hålla deltagarnas prestationer uppe över en längre tid. Men det 

dök upp minst antal fusk i nivågruppen. Nivågruppen var även den grupp som näst flest deltagare genererade över 

100 “taggar”, de var något bakom topplistegruppen.  
 

6.6 Utmaningar och Uppdrag 
Utmaningar är uppgifter som är svårare än andra och dessa brukar oftast ge någon sorts av belöning exempelvis 

ett märke. Uppdragen är uppgifter som kan vara både obligatoriska eller frivilliga, dessa kan vara varierande svåra 

och oftast får man dom från icke-spelarkontrollerade karaktärer.  
  

• Barata et al. [29]. se i avsnittet för prestationer/märken. 

  
• Barata et al. [28]. se i avsnittet för prestationer/märken. 

  
• Santana et al. [26]. se i avsnittet för poäng. 

 

• Ribbon Hero 2 är Microsofts spelifiering av Office [15]. Den fungerar som en introduktion för användarna 

som vill lära sig Officepaketet. Detta åstadkoms genom att Ribbon Hero har en berättelse som spelaren 

får följa. Spelaren följer gemet Clippy på hans resa genom tiden, för att komma vidare i spelet måste 

spelaren utföra olika uppgifter som lär spelaren de viktigaste funktionerna i Office som t.ex. formatering, 

att infoga bilder och hur man gör en PowerPoint-presentation. Genom att införa en handling som 

användaren får följa gör man introduktionen mer intressant. Det kan även hjälpa användare som tycker 

att det är svårt eller tråkigt att lära sig från manualer. 

  
• The World Peace Game är en spelifierad politiksimulator som skapades av läraren John Hunter [5]. Målet 

och utmaningen med spelet är att deltagarna ska försöka uppnå världsfred utan att använda sig av för 

mycket militär inblandning. Deltagarna kan antingen spela i lag eller individuellt. När det finns lag får 

varje spelare i laget en roll som t.ex. premiärminister, försvarsminister osv. Spelet är tänkt att lära barn 

om kritiskt tänkande och hur viktigt det är med samarbete istället för tävling för att nå världsfred. Spelet 

är inte digitalt utan är en konstruktion av olika lager där varje lager representerar en del av vår värld, som 

luftrum, land osv. 

 
I Barata et al. [28] studie så satsade “de halvhjärtade” studenterna på att klara av utmaningarna och MCP quest för 

att dessa var enklare. I Santana et al. [26] studie så var det studenterna som låg på nivå ett till tre som interagerade 

mest med uppdragen, dessa uppdrag är tidskrävande och då kan de inte lösa problem som är måttet för hur bra en 

student presterar i deras studie. Detta påverkade alltså deras prestationer negativt. I Barata et al. [29] första studie 

så var 52 % av alla antal svar i forumet i utmaningstrådar under det första spelifierade året och detta ökade till 73 

% under det andra året. Antalet svar per student ökade även under de spelifierade åren. Studien kommer fram till 

att det fanns en stark koppling mellan antalet svar i utmaningstrådar och studenternas slutbetyg. 

 
The World Peace Game och Ribbon Hero 2 använder sig av olika uppdrag för att försöka motivera användarna att 

lära sig något. Ribbon Hero 2 låter användaren följa en berättelse och måste klara av uppgifter för att komma 

vidare. I The World Peace Game finns det olika händelser som kan inträffa som tvingar användarna att försöka 

lösa situationen genom att samarbeta och använda så lite militär inblandning som möjligt. 
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6.7 Designen av applikationen 
Designen av applikationen baserar sig på de resultat som den initiala studien gav. Detta ledde till att vi valde att 

använda oss av liv, poäng och statistik i applikationen. Anledningen till att vi valde att använda liv istället för 

märken var för att vi ville testa hur möjligheten att förlora påverkar motivationen hos användaren. Tanken är att 

liven ska introducera samma effekt som de gör i spel, dvs att allt eftersom liven minskar i antal så står mer på spel 

vilket gör att användaren blir mer fokuserad. Inga av de studier vi läste hade studerat hur liv påverkar användarnas 

motivation och engagemang. Dessutom skulle utmaningen kunna hjälpa till att hålla användaren motiverad att 

fortsätta använda applikationen för att klara sig längre, vilket kan främja språkinlärningen. Statistiken används för 

att visa vilka framsteg användaren har gjort genom att visa vilken färdighetsnivå användaren har på varje tecken 

och ord, samt hur många poäng och liv användaren har. Poängen ger användaren en möjlighet att tävla mot sig 

själv för att nå en högre poängnivå, vilket kan motivera användaren eftersom det finns något att sträva efter. 

 
Applikationen tar form av ett träd där det hänger tecken eller ord se figur 2. Användaren kan välja mellan två 

lägen, att träna på tecken eller ord. I början finns det bara ett alternativ och allt eftersom att användaren svarar rätt 

så ökas färdighetsnivån för tecknet eller ordet vilket leder till att det kommer fler alternativ. Om användaren t.ex. 

har valt att studera tecken kommer det endast finnas ett tecken och en behållare som tecknet tillhör i början. Sedan 

kommer det introduceras fler tecken och behållare, det finns alltid bara ett tecken som tillhör en behållare, alla 

andra är felaktiga alternativ och passar inte i någon behållare. Genom att plocka ett tecken eller ett ord från trädet 

och flytta det till rätt behållare samlar användaren poäng och ökar färdighetsnivån för det tecknet eller ordet. Om 

användaren svarar rätt många gånger i rad finns det en belöning i form av ett extraliv. Om användaren svarar fel 

förloras ett liv samt att färdighetsnivån för det aktuella ordet eller tecknet sänks. Inne i sessionen finns det en 

mätare som visar hur nära användaren är att nå 100% färdighet i alla tecken eller ord beroende på vilket läge 

användaren valde. Från menyn kan användaren välja att kolla statistik vilket visar alla ord och tecken, 

färdighetsnivån för dem, hur många liv och poäng användaren har i varje läge. 
 

 
Figur 2. Applikationen  
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6.8 Evaluering av applikationen 

Deltagare Resultat: Test 1 Resultat: Test 2 
(Spelifierade studier) 

A 9 av 21 rätt 19 av 20 rätt 

B 18 av 21 rätt 15 av 20 rätt 

C 14 av 21 rätt 18 av 20 rätt 

Tabell 2. Deltagarnas resultat 
 

I tabell 2 finns resultatet efter rättningen av de båda proven som deltagarna fick göra. Deltagare A och C hade en 

ökning i antal rätt varav A hade en markant ökning. Det var också dessa två deltagare som tyckte att applikationen 

hade hjälpt till med att motivera dem. Dels genom att det fanns en framstegsmätare som visade hur nära de var 

målet med att få 100% färdighet och att det fanns poäng som gjorde att de kunde tävla mot sig själva. Deltagare B 

tyckte inte att det fanns några fördelar med applikationen jämfört med att göra egna flashcards. Alla deltagarna 

ansåg att liven gjorde så att de fokuserade och tänkte mer innan de svarade eftersom att de kunde förlora om de 

svarade fel för många gånger. Deltagare B och C ansåg att det kunde vara frustrerande att behöva börja om helt 

från början eftersom att de kände att de redan hade lärt sig vissa ord eller tecken. Det hade varit bättre om det hade 

funnits en möjlighet att hoppa över ord/tecken, eller att behålla färdighetsnivån om den var på 100%. Deltagare A 

tyckte inte att det var frustrerande att behöva börja om eftersom det gav en möjlighet att kunna försöka komma 

längre och slå nya rekord. 

 
Alla spelelementen som implementerades i applikationen lyckas motivera åtminstone en deltagare. För deltagare 

A var det främst poängen och det grafiska gränssnittet som hjälpte till mest. Applikationen gjorde att det inte 

behövdes förberedelser innan eller papper och penna vilket gjorde det enklare att studera vilken var en stor fördel. 

Deltagare B blev motiverad av liven och att det fanns en risk att behöva börja om. Men tyckte inte att applikationen 

kunde hjälpa till med det som B hade svårt för, vilket var att kunna välja att fokusera på de tecknen/orden som B 

hade svårt för istället för att behöva upprepa redan inlärda tecken/ord. Deltagare C tyckte att det var poängen och 

framstegsmätaren som var mest motiverande. Med mätaren fanns det ett mål och en visuell återkoppling som 

visade framsteg. Poängen var ett roligt element som gjorde att det gick att tävla mot sig själv. 

 
Deltagare A och C kunde tänka sig att använda applikationen för fortsatta studier. Men det skulle behövas lite 

förbättringar och nya funktioner. Speciellt förbättringar som gör det möjligt att själv kunna anpassa vilka tecken 

och ord som är i fokus. Det är något som kanske hade kunnat göra att deltagare B kände att applikationen var 

användbar. 
 

7. Diskussion 
Resultatet vi fick i den initiala studien var att poäng, topplistor, nivåer och märken är de vanligaste elementen. Det 

märktes både i studierna och applikationerna. Topplistor är ett bra sätt att motivera tävlingsinriktade människor 

genom att ge dem en möjlighet att kunna jämföra sig med andra. Om en person istället tycker om att samla på 

saker eller att klara av alla utmaningar kan märken fungera som ett sätt att öka motivationen. Nivåer är ett sätt att 

kunna ge användaren en återkoppling om deras färdighetsnivå, vilket kan hjälpa till att motivera personer som 

kanske har svårt att bedöma deras egen färdighetsnivå. Det blir enklare att kunna se hur långt man har kommit. 

Slutligen har vi poäng som är ett bra sätt att motivera personer som tycker om att tävla mot sig själva eller mot 

andra i anslutning till topplistor. Att olika element motiverar olika personer kan man se i studierna av Barata et al. 

[28] och Broer [21]. Broer ansåg att det skulle behövas fler studier som har detta i åtanke. Även Mekler [25] ansåg 

att det är relevant till forskningen om spelifiering att undersöka hur de individuella elementen påverkar den inre 

motivationen. I vår utvärdering av applikationen märkte vi att alla användare ansåg att de hade blivit motiverade 

av något av elementen, men att det varierade i vilka. 
  
För att designa applikationen använde vi oss av resultatet i den initiala studien. Vi valde att använda poäng, liv, en 

framstegssmätare och statistik. Poäng valde vi för att det var det mest förekommande elementet. I studierna och 

applikationerna vi undersökte fanns det inget element som innebar en risk för användaren. Spel använder sig ofta 

av riskfyllda situationer som kräver att spelaren reagerar snabbt för att kunna ta sig vidare. Om en spelare har en 

möjlighet att förlora kan det innebära att spelaren fokuserar mer på att kunna klara av momentet. Av den 

anledningen valde vi att lägga till liv i applikationen och gjorde så att användaren kunde förlora en session genom 

att svara fel för många gånger. Slutmålet för spelaren var att nå 100% i färdighetsnivå. För att uppnå detta krävdes 
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det att användaren klarade av alla delmål, dvs. att få färdighetsnivån att nå 100% för varje tecken och ord. Genom 

att representera det som en framstegsmätare kunde användaren få visuell återkoppling om deras framsteg under 

tiden de spelade. Det fanns även en möjlighet att kolla statistik för varje enskilt tecken och ord för att användaren 

skulle ha en möjlighet att kunna se vilka ord de hade lätt med och vilka de hade svårt med. Skapandet av den här 

applikationen svarar på frågeställning 2. 
  
Deltagarna som fick ett bättre resultat på andra provet under utvärderingen var de deltagarna som ansåg att 

applikationen gjorde det roligare att studera. Deras motivation ökade eftersom att de kunde tävla mot sig själva 

och tydligt se framstegen. Den tredje deltagarens motivation kom främst från viljan att undvika att behöva börja 

om när liven tog slut. Applikationen fick kritik eftersom att det saknades vissa funktioner som hade kunnat gjort 

studerandet enklare. Främst handlade det om att deltagarna hade velat ha en möjlighet att kunna anpassa vilka 

tecken och ord som de skulle träna på. Det kan också ha behövts funnits ett system som långsammare introducerade 

nya ord och tecken så att det inte blev så många på samma gång. Det är något som skulle kunna förbättras i en 

framtida, större studie. Det skulle också ge möjligheten att kunna studera elementen mer på djupet för att se hur 

de påverkar motivationen. 
 

8. Slutsatser 
Slutsatsen vi kan dra av arbetet är att applikationen hjälpte till med att motivera användarna när det kom till 

språkstudierna, även om det finns saker som skulle behöva förbättras. Enligt återkoppling vi fick finns det ett par 

viktiga funktioner som skulle behöva läggas till. Det skulle även gå att bygga ut applikationen för att ha mer 

material, som t.ex. grammatikstudier och uttal. När vi undersökte elementen som används i spelifiering så hittade 

vi ingen studie där de hade använt liv. Trots det så var det liv som var det enda elementet som motiverade alla 

användarna. Det verkar som att det kan vara effektivt att introducera risk, men vidare studier om det skulle 

behövas för att bekräfta det.    



17 

 

9. Referenser 
[1] Á. Tóth and S. Tóvölgyi, "The introduction of gamification: A review paper about the 

applied gamification in the smartphone applications", 2016 7th IEEE International 

Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Wroclaw, 2016, pp. 213-218. 

  
[2] A. Martens and W. Mueller, "Gamification - A Structured Analysis", 2016 IEEE 16th 

International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Austin, TX, 2016, 

pp. 138-142. 

 

[3] B. Morrison and B. DiSalvo, "Khan academy gamifies computer science", SIGCSE 14, no. 

45, pp. 39-44, 2014. 

 

[4] "Code Hunt - A game to learn coding!", Code Hunt. [Online]. Available: 

https://www.codehunt.com. [Accessed: 18- Apr- 2017]. 

 

[5] "The Game | World Peace Game Foundation", Worldpeacegame.org. [Online]. Available: 

http://worldpeacegame.org/the-game/. [Accessed: 18- Apr- 2017]. 

 

[6] P. Vorderer, T. Hartmann and C. Klimmt, "Explaining the enjoyment of playing video 

games: the role of competition", ICEC '03 Proceedings of the second international conference 

on Entertainment computing, pp. 1 - 9, 2003. 

 

[7] S. Scrimin, L. Mason and U. Moscardino, "School-related stress and cognitive 

performance: A mood-induction study", Contemporary Educational Psychology, vol. 39, no. 

4, pp. 359-368, 2014. 

 

[8] F. Yardimci, M. Bektaş, N. Özkütük, G. Muslu, G. Gerçeker and Z. Başbakkal, "A study 

of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems 

of nursing students in different educational systems", Nurse Education Today, vol. 48, pp. 13 

- 18, 2017. 

 

[9] L. Pedro, A. Lopes, B. Prates, J. Vassileva and S. Isotani, "Does Gamification Work for 

Boys and Girls? An Exploratory Study with a Virtual Learning Environment", SAC '15, pp. 

214 - 219, 2015. 

 

[10] H. Karatas, B. Alci, M. Bademcioglu and A. Ergin, "An Investigation into University 

Students Foreign Language Speaking Anxiety", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

vol. 232, pp. 382-388, 2016. 

 

[11] F. Llorens-Largo, F. J. Gallego-Durán, C. J. Villagrá-Arnedo, P. Compañ-Rosique, R. 

Satorre-Cuerda and R. Molina-Carmona, "Gamification of the Learning Process: Lessons 

Learned", in IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, vol. 11, no. 4, pp. 

227-234, Nov. 2016 

 

[12] G. Bear, J. Slaughter, L. Mantz and E. Farley-Ripple, "Rewards, praise, and punitive 

consequences: Relations with intrinsic and extrinsic motivation", Teaching and Teacher 

Education, vol. 65, pp. 10-20, 2017. 

 



18 

 

[13] E. Mekler, F. Brühlmann, K. Opwis and A. Tuch, "Do points, levels and leaderboards harm 

intrinsic motivation?: an empirical analysis of common gamification elements", Gamification 

'13, pp. 66 - 73, 2013. 

 

[14] J. Hamari, J. Koivisto and H. Sarsa, "Does Gamification Work? -- A Literature Review 

of Empirical Studies on Gamification", 2014 47th Hawaii International Conference on System 

Sciences, Waikoloa, HI, 2014, pp. 3025-3034. 

 

[15] "Ribbon Hero 2", En.wikipedia.org. [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_Hero_2. [Accessed: 18- Apr- 2017]. 

 

[16] T. Susi, M. Johannesson and P. Backlund, "Serious Games – An Overview",.Technical 

report, HS-IKI-TR-07-001, University of Skövde 2007. 

 

[17] "Globetrotter 2", Sv.wikipedia.org. [Online]. Available: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Globetrotter_2. [Accessed: 18- Apr- 2017]. 

[18] K. Brown, P. Anderson-Johnson and A. McPherson, "Academic-related stress among 

graduate students in nursing in a Jamaican school of nursing", Nurse Education in Practice, 

vol. 20, pp. 117-124, 2016. 

 

[19] E. Lazega, A. Bar-Hen, P. Barbillon and S. Donnet, "Effects of competition on collective 

learning in advice networks", Social Networks, vol. 47, pp. 1-14, 2016. 

   

[20] "Cut throat competition", En.wikipedia.org. [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cut_throat_competition. [Accessed: 18- Apr- 2017]. 

 

[21] J. Broer, "Gamification and the Trough of Disillusionment", Mensch & Computer 

Workshopband. 2014, pp. 389-395, 2014. 

 

[22] J. Pourfeiz, "A Cross-sectional Study of Relationship between Attitudes toward Foreign 

Language Learning and Academic Motivation", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

vol. 232, pp. 668-676, 2016. 

 

[23] G. Kovacs and R. Miller, "Foreign manga reader: learn grammar and pronunciation while 

reading comics", UIST '13 Adjunct Proceedings of the adjunct publication of the 26th annual 

ACM symposium on User interface software and technology, pp. 11 - 12, 2013. 

 

[24] S. Abu-Dawood, "The Cognitive and Social Motivational Affordances of Gamification in 

E-Learning Environment", 2016 IEEE 16th International Conference on Advanced Learning 

Technologies (ICALT), Austin, TX, 2016, pp. 373-375. 

 

[25] E. Mekler, F. Brühlmann, A. Tuch and K. Opwis, "Towards understanding the effects of 

individual gamification elements on intrinsic motivation and performance", Computers in 

Human Behavior, vol. 71, pp. 525-534, 2017. 

 

[26] S. de Santana, H. Souza, V. Florentin, R. Paiva, I. Ibert Bittencourt and S. Isotani, "A 

Quantitative Analysis of the Most Relevant Gamification Elements in an Online Learning 

Environment", Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide 

Web, pp. 911 - 916, 2016. 

 



19 

 

[27] A. Domínguez, J. Saenz-de-Navarrete, L. de-Marcos, L. Fernández-Sanz, C. Pagés and J. 

Martínez-Herráiz, "Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes", 

Computers & Education, vol. 63, 2013. 

 

[28] G. Barata, S. Gama, J. Jorge and D. Gonçalves, "Relating gaming habits with student 

performance in a gamified learning experience", CHI PLAY '14 Proceedings of the first ACM 

SIGCHI annual symposium on Computer-human interaction in play, pp. 17-25, 2014. 

 

[29] G. Barata, S. Gama, J. Jorge and D. Gonçalves, "Improving participation and learning 

with gamification", Gamification '13 Proceedings of the First International Conference on 

Gameful Design, Research, and Applications, pp. 10 - 17, 2017. 

 

[30] J. P. Costa, R. R. Wehbe, J. Robb and L. E. Nacke, "Time's up: studying leaderboards for 

engaging punctual behaviour", Gamification '13 Proceedings of the First International 

Conference on Gameful Design, Research, and Applications, pp. 26 - 33, 2013. 

 

[31] B. Perry, "Gamifying French Language Learning: A Case Study Examining a Quest-

based, Augmented Reality Mobile Learning-tool", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

vol. 174, pp. 2308-2315, 2015. 

 

[32] L. McDaniel, E. Talvi and B. Hay, "Capture the Flag as Cyber Security Introduction", 

2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Koloa, HI, 2016, 

pp. 5479-5486. 

 

[33] "Duolingo: Learn Spanish, French and other languages for free", Duolingo.com. 

[Online]. Available: https://www.duolingo.com/nojs/splash. [Accessed: 18- Apr- 2017]. 

 

[34] "Memrise - Learn something new every day", Memrise. [Online]. Available: 

https://www.memrise.com/. [Accessed: 18- Apr- 2017]. 

 

[35] G. Abaunza and M. Rodríguez -Conde, "Bibliographic review on web applications used 

to learn a foreign language", TEEM '16 Proceedings of the Fourth International Conference 

on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, pp. 229 - 234, 2016. 

 

  

  

 

 


