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Sammanfattning 
 

Spelbaserat lärande är ett exempel på ett område som intresset har ökat för under 2010-talet 

och forskning har påvisat positiva effekter med spelbaserat lärande. Pellas, et al. (2018) 

förklarar att det är svårt att hålla studenter motiverade och engagerade i klassrummen när de 

anser att lärarnas pedagogiska val och lärandemetoder är tråkig och oinspirerande. Ett 

återkommande problem är att det finns många studenter som av diverse anledningar inte 

genomför olika moment inom kurser eller till och med hoppar av en pågående utbildning. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter med tidigare erfarenhet av spel ser på 

spelbaserat lärande för att skapa ett underlag som kan användas som stöd vid implementation 

av den lärandemetoden. Studien baseras på en kvalitativ metod som innefattar 

semistrukturerade intervjuer med sex olika respondenter som valdes tack vare deras unika 

erfarenheter. Studien utgår från ett teoretiskt ramverk som består av kategorierna Motivation, 

Prestation, Attityd, Utmaningar och Nyttor. Frågor till intervjuerna baserades på teorin och 

kompletterades med scenarion som innehöll specifika uppgifter från kurser respondenterna 

deltagit i för att de skulle ha något att relatera till. Resultatet i studien visar att studenterna har 

en positiv syn på spelbaserat lärande i studierna och känner att det hade varit roligt att införa 

spelbaserat lärande i undervisningen. De menar på att det skulle kunna bidra till att 

motivationen ökar och prestationen förbättras men de ser samtidigt utmaningar som kommer 

med spelbaserat lärande där utformningen av spelet tydligt pekas ut. Studenterna förklarar att 

ett spel bör vara utformat för att vara anpassat till aktuell målgrupp och för att kunna möta 

individens behov. Spelbaserat lärande har visat sig ha en plats i skolbänken enligt den 

spelande generationen eftersom det faller naturligt för dem att interagera på det sättet. 

 

 

Nyckelord: Spelbaserat lärande, Student, Syn, Undervisning, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

Game-based learning is an example of an area where interest has increased during the 2010s 

and research has shown positive effects with game-based learning. Pellas, et al. (2018) 

explains that it is difficult to keep students motivated and engaged in the classrooms when 

they believe that the teachers' educational choices and learning methods are boring and 

uninspiring. A recurring problem is that there are many students who, for various reasons, do 

not carry out various parts of courses or even skip an ongoing education. The purpose of this 

study is to investigate how students with previous experience of games view game-based 

learning in order to create a foundation that can be used as support in implementing the 

learning method. The study is based on a qualitative method that includes semi-structured 

interviews with six different respondents who were chosen due to their unique experiences. 

The study is based on a theoretical framework consisting of the categories Motivation, 

Achievement, Attitude, Challenges and Benefits. Questions for the interviews were based on 

the theory and were supplemented with scenarios which contained specific information from 

the courses the respondents participated in, in order for them to have something to relate to. 

The results of the study show that the students have a positive view of game-based learning in 

the studies and feel that it would be fun to introduce game-based learning in the teaching. 

They argue that it could contribute to increasing motivation and improving performance, but 

at the same time they see challenges that come with game-based learning where the design of 

the game is clearly pointed out. The students explain that a game should be designed to be 

adapted to the current target group and be able to meet the individual's needs. Game-based 

learning has proven to have a place in the school bench according to the gaming generation 

because it comes naturally to them to interact in that way. 
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1 Introduktion 
Ett återkommande problem inom högskoleväsendet är att det finns många studenter som av 

olika anledningar inte når de uppsatta målen för att ta examen (Kossack 2017). Det kan till 

exempel vara så att studenter inte genomför diverse moment inom kurser eller helt enkelt 

hoppar av pågående utbildning. Det kan finnas många orsaker till att det ser ut så, en av dem 

beskriver Pellas, et al. (2018) genom att förklara att det är svårt att hålla studenter motiverade 

och engagerade i klassrummen när de anser att lärarnas pedagogiska val och lärandemetoder 

är tråkiga och oinspirerande. Spelbaserat lärande är ett exempel på ett område som har fått 

stor uppmärksamhet under 2010-talet. Spelbaserat lärande är ett verktyg som kan användas 

för att ge studenterna mer variation och flexibilitet i klassrummet (Brezovszky, et al, 2019). 

Hosseini, et al. (2019) förklarar att aktivera studenter mitt i deras lärandeprocess är ansett som 

den mest effektiva metoden för att förbättra deras lärande. Genom att ha en studiemetodik 

som är mer aktiverande skapas ett aktivt deltagande och då finns det stora möjligheter till 

förbättring. 

 

Spel är ett ständigt växande område som är aktiverande och lätt att lägga mycket tid på enligt 

många. De flesta personer ser spel som en form av underhållning och populariteten växer sig 

större när det kommer till videospel (Lamprinou och Paraskeva, 2015). Mozelius (2018) 

förklarar att de som studerar på universitet i dagsläget generellt är en spelande generation och 

att dessa studenter har spelat digitala spel sedan väldigt ung ålder. Eftersom de redan har en 

vana att interagera i spelform skulle det kunna göra att spelbaserat lärande är mer passande för 

dagens studenter än för tidigare generationer. Spelbaserat lärande är en innovativ 

lärandemetod som utnyttjar den pedagogiska potentialen som digitala spel erbjuder för att 

genomföra en träningsprocess (Pérez, et al. 2018). Gallegos, et al. (2017) förklarar att 

spelbaserat lärande har möjlighet att motivera och engagera studenter att genomföra diverse 

aktiviteter.  

 

Ett sätt att närma sig en lösning på problemet är att ta del av studenternas perspektiv gällande 

lärandemetoder för att veta exakt vad som bidrar till deras skolframgång. Om vi vet hur 

studenterna ser på spelbaserat lärande så finns det stora möjligheter att kunna utveckla 

lärandemetoden i den riktning som ger maximalt värde till dem. 

 

Denna studie kommer att fokusera på den syn studenter med tidigare erfarenhet av spel har på 

spelbaserat lärande. Deras erfarenhet av spel i relation till deras studier gör att de har 

möjlighet att reflektera över vilken roll spelbaserat lärande skulle kunna fylla i högre 

utbildning. Resultatet av denna studie skulle kunna användas som ett underlag som kan 

användas som stöd vid implementation av spelbaserat lärande. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter med tidigare erfarenhet av spel ser på 

spelbaserat lärande för att skapa ett underlag som kan användas som stöd vid implementation 

av den lärandemetoden. 

 

1.2 Forskningsfråga. 

 Vilken potential och vilka utmaningar ser studenter med erfarenhet av spel på 

spelbaserat lärande? 
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2 Utökad bakgrund 
Spelbaserat lärande är det svenska uttrycket som används för det engelska begreppet ”Game-

Based Learning”. Detta avsnitt exemplifierar olika synsätt på vad spelbaserat lärande är för 

något och tydliggör hur denna studie ser på spelbaserat lärande. Detta eftersom begreppet 

spelbaserat lärande inte ska kunna misstolkas i dess kontext samt att definitionen studien 

lutar sig mot används i samband med datainsamlingen.  

 

2.1 Fysiskt spelbaserat lärande 

Ett fysiskt spelbaserat lärande är det traditionella tillvägagångssättet, där man använder sig av 

ett spel där ett specifikt lärandemål finns och deltagarna är fysiskt närvarande. Man använder 

sig alltså inte av någon teknologi. Exempelvis så genomförde Hosseini, et al. (2019) en studie 

med fysiskt spelbaserat lärande för att öka studenters engagemang och upplevelser av lärandet 

i en kurs inom datavetenskap. Studenterna fick som uppgift att skapa en algoritm genom ett 

spelbaserat moment där de fick en kortlek och blev instruerade att utveckla en algoritm för att 

sortera korten och som följde diverse regler. Senare genomfördes ett moment för att mäta 

studenternas kunskaper av de ämnen som tagits upp. Studenterna medverkade i en frågesport 

som inte var examinerande. Denna frågesport genomfördes i grupper som ett roligt 

tävlingsmoment. Dessa sessioner resulterade i att Hosseini, et al. (2019) observerade ett mer 

aktivt deltagande från de studenterna som i tidigare sessioner varit mer passiva och tystlåtna. 

Exempelvis så visade en av de studenter som varit mest passiv tidigare tecken på att han var 

exalterad och ville även visa de lösningar som han skapat.  

 

2.2 Digitalt spelbaserat lärande 

Digitalt spelbaserat lärande skiljer sig från fysiskt spelbaserat lärande genom att man 

använder sig av digitala spel för ett specifikt lärandemål. Tekniken används till exempel för 

att göra innehållet och uppgifterna roligare. Exempelvis genomförde García och Cano (2018) 

en studie där de använde ett 2D spel via en applikation för att lära ut algebra till 

ingenjörsstudenter. Denna studie visade att lärandeupplevelsen ökade för studenterna i 

undersökningen samt att motivationen att lära sig matematiska ämnen ökade. I studien 

förklarar de även att det finns flera exempel inom forskningen där spelbaserat lärande har ökat 

studenternas intresse för att lära sig och höjt deras motivation i klasser där det använts gamla 

lärandemetoder. Detta fenomen bekräftas även av Kim och Ke (2017) i deras studie där de 

undersökte effekterna av en spelbaserad VR-miljö. 

 

2.3 Gamification 

Gamification innebär att man applicerar spelelement i en miljö som inte är spelbaserad för att 

uppmuntra önskat beteende. Ett företag kan exempelvis använda sig av poängsystem, 

topplistor eller utmärkelser för att främja ett beteende. Gamification är något som ofta blandas 

ihop med spelbaserat lärande men det finns en distinkt skillnad. Spelbaserat lärande har, till 

skillnad från gamification, ett specifikt lärandemål. Detta innebär dock inte att exempelvis 

belöningssystem även kan finnas med i spelbaserat lärande. 
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2.4 Studiens definition av spelbaserat lärande 

Studien tillhör informatikområdet där samverkan mellan människan och teknologin är centralt 

och studien kommer därför att utgå från definitionen: 

 

 Spelbaserat lärande innebär användandet av ett digitalt spel för ett specifikt 

lärandemål. 

 

Valet föll på denna definition eftersom den kändes naturlig för studiens syfte. 

Universitetsstudenter idag är generellt en spelande generation samt att de är vana att arbeta 

med digitala verktyg vilket ger goda förutsättningar för studien och därför kommer 

spelbaserat lärande att definieras som begreppet ovan i den fortsatta studien 
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3 Metod  
Detta avsnitt kommer att ge en förklaring av den metod som valts och hur dess olika delar 

motiveras för att uppnå studiens syfte, som forskningsstrategi, val av respondenter, intervju 

och analys av material. Avslutningsvis kommer de forskningsetiska ställningstaganden som 

studien förhållit sig till att presenteras. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter med tidigare erfarenhet av spel ser på 

spelbaserat lärande för att skapa ett underlag som kan användas som stöd vid implementation 

av den lärandemetoden. För att kunna besvara studiens syfte krävs förklaringar från 

respondenterna genom att samtala med dem i form av intervjuer. Intervjuer förklarar 

Denscombe (2017, 265) är lämpligt för sådant som åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter och krävs för att kunna få en djupare förståelse vilket är nödvändigt för att kunna 

besvara studiens syfte. Enligt Wallén (2011) är det lämpligt med kvalitativa studier för sådant 

som är vagt, mångtydigt och subjektivt och därför har studien en kvalitativ ansats. Ett 

kvalitativt tillvägagångssätt öppnar upp för underliggande förklaringar konstaterar 

Denscombe (2017, 391) vilket är lämpligt för denna studie eftersom empirin kan se ut på 

många olika sätt med hög grad av individuella motiveringar från respondenterna. 

 

3.2 Val av respondenter 

Studien använder sig av ett explorativt urval för att undersöka ett outforskat ämne med 

intention att generera ny kunskap. Ett explorativt urval förklarar Denscombe (2017, 63) som 

fördelaktigt när man genomför en mindre studie och de individer som inkluderas i valet 

studeras mer djupgående än vid ett representativt urval. Valet av respondenter behöver inte 

vara lika omfattande som vid ett representativt urval utan det viktiga är att forskaren ska 

känna att valet av respondenter är fullständigt för att samla in tillräckligt med information. 

 

Respondenterna i studien valdes genom ett subjektivt urval där individerna handplockades 

tack vare att de är nyckelpersoner som kan ge värdefulla insikter och kunskaper baserad på 

deras unika erfarenheter. Samtliga respondenter har genomfört eller håller på att genomföra 

en längre utbildning. Denna utbildning består av ett stort antal olika kurser. Denscombe 

(2017, 74) förklarar att användandet av en subjektiv urvalsprocess gör det möjligt att ta del av 

den bästa informationen genom att välja människor som med största sannolikhet har den 

erfarenhet eller expertis som ger kvalitativ information och värdefulla insikter i 

forskningsämnet. Valet av respondenter har skett i åtanke att de som studerar på universitet i 

dagsläget generellt är en spelande generation, vilket innebär att de har erfarenhet av digitala 

spel sedan tidigare. Alla respondenter har kommit i kontakt med spel redan i ung ålder och är 

aktiva spelare i dagsläget. Deras erfarenheter är därför viktiga för att kunna skapa ett bra 

underlag. 

 

Respondenterna har genomgått två specifika kurser inom programmet Informatik med 

inriktning systemutveckling på Mittuniversitetet. Detta tillsammans med deras tidigare 

erfarenhet av spel ger dem goda möjligheter att reflektera över vilken potential och vilka 

utmaningar som finns med ett spelbaserat lärande. 
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De kurser som studiens scenarion och intervjufrågor relaterar till vid insamling av data är: 

 HT17 IK110G Informatik GR (A), Vetenskaplig metod, 7,5hp – Teoretisk kurs. 

 HT16 IK038G Problemorienterad programvaruutveckling 7,5hp – Praktisk kurs. 

 

En kurs med teoretiska moment och en kurs med övervägande praktiska moment har valts för 

att studenterna ska ha specifika scenarion att relatera till för att det ska generera utvecklande 

och relevanta svar. 

 

Tabellen nedan presenterar de respondenter som deltagit i denna studie och beskriver deras 

spelvanor. 

 

Respondent Spelvanor 

Respondent #1 Respondenten kom i kontakt med spel vid 6-7 åldern, då var det 

respondentens mamma som hade med sig en dator hem och respondentens 

bröder har alla varit väldigt intresserade så därför har spelandet fortsatt fram 

tills idag. Respondenten spelar allt mellan 2-3 timmar om dagen till inget på 

en hel vecka. Spelandet sker vanligtvis för gemenskap, då man inte alltid har 

tid att träffas fysiskt. Respondenten har liten erfarenhet av spelbaserat 

lärande sedan tidigare. 

Respondent #2 Respondenten kom i kontakt med tv-spel första gången vid 6års ålder och 

spelar några gånger per månad. Anledningen till att respondenten spelar är 

för nöjet och för att fördriva tid. Respondenten spelar vanligtvis mot några 

andra vänner. Respondenten har liten erfarenhet av spelbaserat lärande sedan 

tidigare. 

Respondent #3 Respondenten började spela tv-spel vid 6-7års ålder och i dagsläget så spelar 

respondenten ungefär 1-2 timmar om dagen. Respondenten spelar mestadels 

tillsammans med vänner för nöjet via olika onlinespel. Respondenten har 

liten erfarenhet av spelbaserat lärande sedan tidigare. 

Respondent #4 Respondenten började spela tv-spel vid 7års åldern och spelar även i 

dagsläget ungefär 2 timmar om dagen. Respondenten spelar för att koppla av 

och vanligtvis är det mobilspel. Respondenten har liten erfarenhet av 

spelbaserat lärande sedan tidigare. 

Respondent #5 Respondenten kom i kontakt med spel vid 6-7års åldern. I dagsläget spelar 

respondenten periodvis, några timmar åt gången, för att det är roligt och för 

att fördriva tid. Respondenten tycker även att det är ett bra sätt att umgås och 

socialisera på. Respondenten har viss erfarenhet av spelbaserat lärande sedan 

tidigare men inte i samband med en utbildning. 

Respondent #6 Respondenten testade sitt första spel vid 10års ålder. I dagsläget spelar 

respondenten varje dag för att det är roligt och för att interagera med andra 

personer. Respondenten spelar ofta spel som innefatta någon form av 

frågesport mot andra personer. Respondenten har ingen erfarenhet av 

spelbaserat lärande sedan tidigare. 

 

 

Tabell 1: Respondenternas spelvanor 
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3.3 Intervjuer 

Denscombe (2017, 265) förklarar att intervjuer ger bäst utdelning när avsikten är att utforska 

sådant som åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter där forskningens syfte snarare är 

att förstå dem på djupet än att redovisa dem med enstaka ord. Vidare motiveras lämpligheten 

gällande valet av tillvägagångssättet genom att man har möjligheten att få ”priviligierad 

information” när man talar med nyckelpersoner, vilket är studenterna i denna studie, som kan 

ge värdefulla insikter och kunskaper baserad på deras erfarenheter.  

 

Studien bygger på att genomföra personliga intervjuer som Denscombe (2017, 267) beskriver 

som den vanligaste intervjutypen och innebär ett möte mellan en forskare och en informant. 

Personliga intervjuer genomförs eftersom det är lämpligt för studien och enligt Denscombe 

(2017, 267) så är personliga intervjuer lätt att arrangera, enkelt för forskaren att lokalisera 

speciella idéer till bestämda människor, relativt lätt att kontrollera och personliga intervjuer 

blir tydlig när forskaren påbörjar arbetet med att skriva ut ljudinspelningarna.  

 

För att kunna samla in ett material som möter studiens syfte så genomfördes 

semistrukturerade intervjuer där respondenterna hade möjlighet att svara utförligt på de frågor 

som togs upp under intervjuerna. Denscombe (2017, 266) förklarar att med semistrukturerade 

intervjuer får respondenterna tillfälle att utveckla eventuella tankar och idéer som uppkommer 

under en intervju. 

 

En intervjuguide skapades som innehöll de frågor som ställdes till respondenterna i 

intervjuerna. Intervjuguiden var inte lika styrande som den hade varit om man skulle 

genomföra exempelvis strukturerade intervjuer. Med ett semistrukturerat tillvägagångssätt 

gällande intervjuerna hade frågorna möjlighet att ändras under en intervju samt att följdfrågor 

växte fram beroende på vad respondenterna gav för svar på intervjufrågorna. Dessa 

intervjufrågor utformades utefter kategorier som hade tagits fram utifrån studiens teoretiska 

ramverk samt att de berörde respondenternas spelvanor. 

 

I intervjuguiden återfanns även en beskrivning av spelbaserat lärande för att respondenterna 

skulle ha samma utgångspunkt inför intervjuerna. Intervjuguiden innehöll även två olika 

scenarion som var direkt relaterade till de två kurserna som presenterats i avsnittet 3.3 och 

som studenterna har läst via universitetsprogrammet Informatik med inriktning. 

systemutveckling. En av kurserna var mer fokuserad på det teoretiska medan den andra var 

praktisk för att kunna undersöka deras syn på spelbaserat lärande i ett större perspektiv. 

 

Denna intervjuguide testades och justerades innan den användes för de verkliga intervjuerna 

via en provintervju för att undersöka dess lämplighet vilket mättes genom att se om 

respondenten talade mycket och för att se om svaren från respondenten går i linje med 

studiens syfte. 

3.3.1 Genomförande av intervjuer 

Intervjudeltagarna kontaktades inför intervjuerna via digitala plattformar som Skype och 

Discord för att boka upp intervjuerna. Genom denna kontakt så fick deltagarna information 

gällande intervjuernas längd, en förklaring av studiens syfte och en intresseväckare för att 

skapa en positiv förväntan som skulle bidra till att deltagarna kände sig mer bekväm i de 

möten som uppkom vid ett senare tillfälle. 
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Två av intervjutillfällena som genomfördes var genom en träff med deltagarna personligen 

medan fyra av intervjuerna genomfördes som röstsamtal via Skype. Dessa intervjuer var 

uppbokade med god tid mellan varandra för att ge utrymme för reflektion mellan varje 

intervju och möjlighet till revidering av exempelvis intervjufrågor.  

 

Intervjuerna började med att dess upplägg beskrevs samt en förklaring att respondenten 

närsomhelst har möjlighet att avsluta intervjun utan att behöva uppge särskild anledning. 

Intervjudeltagaren fick sedan ta del av intervjuguiden som bland annat innehöll en 

beskrivning av spelbaserat lärande för att respondenterna skulle ha samma utgångspunkt inför 

intervjuerna. Inspelningen av intervjuerna startades i enlighet med respondenten där samtalen 

som genomfördes digitalt spelades in via Skype och övriga möten via en applikation på en 

androidtelefon. Anteckningar fördes under intervjuerna för att fånga in eventuella detaljer 

som uppstod. 

 

Respondenterna fick till att börja med frågor för att undersöka deras spelvanor. Intervjuerna 

fortlöpte sedan med att ställa frågor gällande de ämnesområdena som var intressant för 

studien. Dessa frågor var anpassad efter två olika scenarion som relaterade till två olika kurser 

som studenterna har läst. 

 

Avslutningsvis så fick respondenterna möjlighet att komplettera svar på frågor ifall de kände 

att något behövde förtydligas eller tilläggas. Samtycke gavs även från respondenterna att det 

var okej ifall en återkoppling skulle ske med syfte att få klargöra svar om eventuella 

tveksamheter skulle uppstå. 

 

3.4 Analys av material 

Denscombe (2017, 384) förklarar att innan kvalitativa data kan användas i forskningssyfte så 

måste de bearbetas på ett sätt som gör dem tillgängliga för analys och därför genomfördes en 

transkribering av det inspelade materialet efter varje intervju. Att transkribera data gör det 

lättare att genomföra detaljerade sökningar och jämförelser mellan data (Denscombe, 2017, 

384). 

 

Transkribering av de inspelade ljudfilerna genomfördes direkt efter intervjuerna eftersom allt 

låg färskt i minnet vilket bidrog till att eventuella detaljer som missats kunde läggas till i 

anteckningarna. Att transkribera ljudinspelningar förklarar Denscombe (2017, 385) är mycket 

tidskrävande och eftersom det är svårt att veta hur mycket material det är som behöver 

transkriberas så planerades det in mycket tid efter intervjuerna som var endast avsatt för just 

transkribering. 

 

En tematisk analys förklarar Braun och Clarke (2006) är en metod som används för att 

identifiera, analysera och presentera teman från data. Att identifiera teman beskriver Ryan och 

Bernard (2003) är en av de mest grundläggande uppgifterna i en kvalitativ studie. I denna 

studie genomfördes en tematisk analys. Metoden användes för att fånga upp teman som är 

något viktigt och representativt i det insamlade datamaterialet och för att analysera det. En 

deduktiv analys genomfördes där kategorier identifierades utifrån studiens teoretiska ramverk. 

Dessa kategorier fick specifika färger och studiens empiri organiserades utifrån dessa 

kategorier. Genom att ha utformat dessa kategorier kunde svar från respondenterna 

organiseras i ett Excel dokument under lämplig kategori. Studiens intervjufrågor utformades 

utefter dessa kategorierna för att fånga upp relevanta detaljer från respondenterna. 
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3.5 Forskningsetik 

Studien som har genomförts följer de forskningsprinciper som tagits fram av Vetenskapsrådet 

(2009) eftersom denna studie involverade människor. Dessa principer har konkretiserats till 

fyra allmänna krav som följs för att upprätthålla en etisk forskning. 

 

1. Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 Intervjudeltagarna i denna studie kontaktades för att boka upp intervjuerna och 

genom denna kontakt fick de information om bland annat studiens syfte. 

 

2. Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 I samband med den första kontakten med respondenter blir de tillfrågad att 

vara med i studien. När studien startar så får deltagarna information om att de 

närsomhelst kan avsluta intervjun utan att behöva uppge särskild anledning. 

 

3. Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Respondenterna fick information om att eventuella uppgifter som kunde 

kopplas till dem specifikt inte var med i studien, som exempelvis bostadsort, 

samt att fiktiva namn användes. De fick även en förklaring att alla svar som 

gavs i intervjuerna hanterades konfidentiellt 

 

4. Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 Personliga intervjuer genomfördes i studien och respondenterna fick 

information innan intervjuerna påbörjas att uppgifterna som lämnas endast 

kommer att användas i forskningsändamål.  
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4 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras och beskrivas. I slutet av 

detta avsnitt presenteras en modell som är utvecklad utifrån dessa kategorier för att tolka 

studiens empiri. 

 

Det teoretiska ramverket består av kategorier som tagits fram utifrån aktuella studier. Dessa 

kategorier är Motivation, Prestation, Nyttor, Attityd och Utmaningar. Motivation och 

Prestation exemplifierar vilken påverkan spelbaserat lärandes har på dessa egenskaper. Nyttor 

beskriver andra positiva effekter av spelbaserat lärande. Attityd är viktig att känna till på 

grund av eventuell påverkan på resultatet och Utmaningar ger en bild över vilka utmaningar 

som finns med spelbaserat lärande.  

 

4.1 Motivation 

Motivation är något som väcker till handling av individer. Jenner (2004) förklarar att 

motivation är en process som initierar, bevarar och slutför ett mål. En student som lägger ner 

extra tid på att studera inför ett bedömningsmoment i skolan med syfte att förbättra betyget är 

ett bra exempel på hur motivation bidrar till handling. 

  

Spelbaserat lärande har visat positiva effekter när det gäller motivationen. Enligt Law (2019) 

så kan spelbaserat lärande dels öka motivationen hos individer samt enligt Haruna, et al. 

(2018) så är det även bra för att kunna hålla motivationen levande. 

 

Motivation kan delas upp i inre och yttre motivation för att kunna studera mera ingående på 

vad som påverkar individens motivation. Enligt Troyer, et al. (2019) så är inre motivation när 

någon genomför en aktivitet för att ta del av dess tillfredställelser. En individ genomför något 

av fri vilja på grund av till exempel intresse, personlig utveckling och glädje. 

  

Yttre motivation beskriver Troyer, et al. (2019) som att någon genomför en aktivitet av en 

annan anledning än aktiviteten i sig. Det kan till exempel vara tävlingar, betyg eller 

erkännande. 

 

4.2 Attityd 

En attityd innebär att individer har en generell inställning till något. Denna inställning är 

inlärd och formad utefter tidigare erfarenheter och upplevelser och får människor att agera på 

ett visst sätt.  

 

Barr (2018) förklarar att attityden bland spelare skiljer sig mellan de som knappt har någon 

erfarenhet och de som har lång erfarenhet av digitala spel. Den attityd individen har till 

spelbaserat lärande är viktig att känna till eftersom det kan ha betydelse för resultatet gällande 

individens lärande. Tsai (2017) förklarar att en negativ attityd gentemot datorspel kan vara en 

viktig faktor som förklarar varför lärandeprestation skiljer sig mellan individer samt varför 

personer dras mot olika typer av spel. 
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4.3 Prestation 

Universitetet är prestationsorienterad där studenters vardag präglas av sådant som 

föreläsningar, grupparbeten, seminarium och olika typer av bedömningsuppgifter. García och 

Cano (2018) berättar att spelbaserat lärande har visat sig ge goda resultat när det gäller att öka 

prestationen hos individer.  

 

I Studien av Kim och Ke (2017) genomfördes två olika scenarion där ett var med inslag av 

spelbaserat lärande medans det andra var utan spelbaserat lärande. Studien visade på att 

scenariot med spelbaserat lärande gav bättre lärandeprestation än scenariot utan spelbaserat 

lärande. Det gör det tydligt att spelbaserat lärande har stor potential för att öka prestationen 

och betonar vikten av att undersöka möjligheten att kunna förnya nuvarande lärandemetoder.  

  

4.4 Nyttor 

Användandet av spelbaserat lärande öppnar upp för flera nyttor förutom det specifika 

lärandemålet. Det kan till exempel vara för annan utformning/paketering av akademiskt 

innehåll (TeachThought Staff, 2015). Spelbaserat lärande kan även ge studenter chansen att 

lära sig att samarbeta, föra fram idéer och få en djupare förståelse i ämnet (Gil-Domenech och 

Berbegal-Mirabent, 2019). Spelbaserat lärande kan även väcka ett intresse hos studenter 

gällande ett specifikt ämne (Liu och Chen, 2013). Enligt Sousa och Rocha (2019) så ger 

lärande i spelmiljö individer friheten att misslyckas med väldigt låga personliga och sociala 

konsekvenser. 

 

4.5 Utmaningar 

En utmaning innebär att det är något som behöver anselig ansträngning men som ändå 

attraherar. Spelbaserat lärande kommer med olika typer av utmaningar och det är viktigt att 

hantera dessa utmaningar. Enligt Gil-Domenech och Berbegal-Mirabent (2019) så för att det 

ska vara möjligt att kunna förnya nuvarande lärandemetoder, för att förbättra deltagande, 

förståelse, samarbete och motivation berättar de att det är viktigt att förstå sin målgrupp, deras 

förväntningar och vad de gillar att göra. När man har förståelse för detta så finns det möjlighet 

att skapa aktiviteter som är passande för ändamålet. Viktigt är därför att förstå att alla 

individer inte har rätt kompetens för att skapa och designa sådana aktiveter. Pérez, et al. 

(2018) är inne på samma spår i deras studie där de beskriver att en framgångsfaktor för 

innovativa metoder för spelbaserat lärande grundar sig i att lärare får träning gällande hur man 

integrerar resurserna i ett klassrum och att kunna lösa de problem som uppstår i samband med 

processen. 
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4.6 Modell 

Modellen i Figur 1 har utvecklats utifrån fem kategorier vilket har identifierats från tidigare 

forskning som beskriver en nuvarande kunskapsbild av spelbaserat lärande. Dessa kategorier 

är Motivation, Prestation, Attityd, Utmaningar och Nyttor. Modellen används för att skapa 

frågor inför insamlandet av data samt för att tolka studiens empiri. 

 

 

 

 
 

Figur 1: Modell för spelbaserat lärande. 
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5 Resultat 
 

Detta kapitel presenterar resultat utifrån det empiriska materialet.  

 

5.1 Kursen Vetenskaplig metod 

Denna kurs syftar till att ge kunskaper inom det vetenskapliga arbetet inom informatik. Första 

momentet inom denna kurs var en inlämningsuppgift. Uppgiften bestod av att man skulle 

bygga upp en grundförståelse för vad vetenskapliga metoder och ett vetenskapligt 

förhållningssätt innebär. I praktiken så skulle man redogöra för en uppsättning begrepp och ge 

en beskrivning av deras innebörd. Alla studenter fick använda sig av och referera till 

kurslitteraturen och de föreläsningar som återfanns i kursinstansen. 

 

Hur var din känsla inför uppgiften?  

 

Känslan inför denna uppgift var negativt laddad från respondenterna och det befann sig en 

viss oro inför momentet. Respondent #2 förklarade att anledningen till att han kände en viss 

oro var på grund av att uppgiften verkade komplicerad. Respondent #3 berättade att han även 

kände sig stressad över uppgiften eftersom han inte hade sett dessa begrepp innan. 

 

Respondent #1 kände ingen oro inför uppgiften utan förklarade framförallt att känslan kändes 

tradig då han förstod att man skulle bli tvungen att sitta och leta i kurslitteraturen efter olika 

begrepp, vilket inte skulle vara så givande. Respondent #4 berättade också att uppgiften inte 

kändes särskilt motiverande och ganska tråkig. 

 

Vad tycker du om momentet nu i efterhand? 

 

Momentet levde upp till den negativa förväntan som fanns inför uppgiften och respondent #5 

beskrev den egna känslan för uppgiften i efterhand: 

”Nu i efterhand så ser jag inte tillbaka på uppgiften på ett glatt sätt” 

Respondent #1 uttryckte även han missnöje och berättade vad han saknade från uppgiften: 

 

”Visst, jag hittade svar på begreppens innebörd men det som fattades var en kontext på hur 

man använder begreppen och i vilken situation de funkar”. 

 

Vidare förklarade Respondent #1 även att han troligtvis inte skulle kunna använda hälften av 

begreppen idag eftersom de var så specifika. Respondent #6 berättade att uppgiften inte var så 

givande. Möjligtvis att man tog med sig de större begreppen men hon såg inget behov av att 

genomföra uppgiften igen på grund av att det inte finns någon nytta med informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   13 

Vilka fördelar ser du med att förnya momentet genom att införa spelbaserat lärande? 

 

Respondenterna såg flera fördelar med att förnya momentet via spelbaserat lärande och 

respondent #1 gav exempel på hur man skulle kunna utforma spelet: 

 

”Få bort sökandet, all tid man lägger på något man inte får igen. Med 

spelbaserat lärande kan man få rimliga alternativ som gör att jag kan 

komma fram till ett svar och väldigt enkelt kunna få uppgiften rättad.  

 

 

 

Respondent #5 tror att spelbaserat lärande kan göra att individen känner sig utmanad genom 

belöningssystem. Detta förklarade respondent #5 bidrar till ett bättre lärande eftersom om en 

uppgift är rolig så tar man till sig informationen bättre. Respondent #2 är inne på samma spår 

och berättade: 

”Detta är saker man har väldigt stor nytta av när man ska skriva 

examensarbete senare, så man behöver lära sig detta. Men det är 

samtidigt svårt att få in det i huvudet när det är en rätt så tråkig uppgift 

och hade man gjort ett spel av det så kanske man lagt mer fokus på 

uppgiften eftersom man inte varit så uttråkad” 

Respondent #6 berättade att med hjälp av spelbaserat lärande så blir undervisningen inte så 

fyrkantig som det vanligtvis brukar kunna vara på teoretiska kurser. Respondent #2 förklarade 

även att om man lagt upp det som exempelvis spelet Kahoot, som han testat tidigare, så hade 

det blivit roligare och mer utmanande. 

 

Respondent #2 – ”En liknande enklare quiz hade blivit succé för en sådan 

uppgift”. 

 

Vilka nackdelar ser du? 

 

Här såg respondenterna nackdelar med spelbaserat lärande utefter hur spelet är utformat. 

 

Respondent #2 – ”En utmaning är hur man skulle utforma spelet. Det kan 

säkert bli jättebra men det kan också bli sämre”. 

Respondent #3 – ”Ett dåligt utformat spel så skulle det nog vara nästan lika 

dåligt eller sämre än det traditionella sättet”. 
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Utformningen av spelet är något som även Respondent #1 påpekade. 

Respondent #1 – ”Beror på hur spelet är upplagt. Om det skulle vara så att 

man får prova hur många gånger man vill och bara sitta och gissa på rätt 

svar utan konsekvens, då skulle man kunna göra det utan att använda 

hjärnan i stort sett, och det tror jag inte på, utan det måste finnas en 

konsekvens. Att det ändå är seriöst även fast det är ett spel för att man ska 

ta det på allvar och läsa vad som står och faktiskt fundera litegrann. Om 

det hade varit så att det inte funnits någon konsekvens och man bara kan 

gissa och göra tills man klarar det tror jag vore negativt för då har man 

inte lärt sig någonting”. 

 

5.2 Kursen Problemorienterad programvaruutveckling. 

Under kursen så genomfördes flera olika aktiviteter där studenterna fick ha hjälp av 

utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio. Aktiviteterna bestod av laborationer som innehöll 

olika programmeringsuppgifter som skulle lösas via programspråket C#. Redovisning för två 

av dessa laborationer var muntligt via ett gruppseminarium. 

 

 

 

Hur var din känsla inför uppgiften?  
 

I detta scenario så var känslan från respondenterna till viss del annorlunda inför momentet 

jämförelsevis mot momentet i tidigare scenario. 

Respondent #4 – ”Det kändes som en rolig utmaning att ta sig an”. 

Respondent #6 berättade också att hon såg fram emot momentet och att det skulle bli roligt att 

genomföra dessa laborationer eftersom det var något lite mer praktiskt. 

 

För respondent #1, #2, #3, #4 och #6 så var det första gången de kom i kontakt med 

programmering. 

 

Respondent #1 - ”Det var den första programmeringsuppgiften och den 

första interaktionen jag hade med programmering överhuvudtaget, därför 

gick det segt att komma in i det. Det tog ett tag att få ett ramverk för vad 

man kan och inte kan göra och hur saker och ting fungerar” 

 

Respondent #3 och #2 förklarade att den känslan som uppstod hos dem var framförallt oro 

och nervositet av just den anledningen att det var första gången de kom i kontakt med 

programmering och att de inte hade någon kunskap sedan tidigare. 
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Vad tycker du om momentet nu i efterhand? 

 

Respondenterna hade blandade känslor gällande momentet i efterhand. Respondent #3 

uttryckte ilska på momentet. 

 

”Direkt efter momentet så kände jag mig arg eftersom det gick väldigt fort 

och läraren var inte så pedagogisk och gick för fort fram.” 

 

Vidare förklarade respondent #3 känslan efter nu när det har gått en tid: 

 

”Nu när man har lärt sig mer om programmering så är dessa labbar inte så 

svåra. Direkt efteråt så hade man inte lärt sig så mycket. Jag hade stora 

problem på detta moment i kursen och jag fick sätta mig efter kursen med 

en annan privatperson för att lära mig allt på nytt”. 

 

Respondent #1 förklarade sina åsikter om momentet i helhet men kommer med 

förbättringsförslag: 

 

”I efterhand tycker jag att det var ett bra moment, lämplig svårighetsgrad 

på uppgifterna, men det jag saknade är att när lösningarna blev rättade så 

fick man bara vet om det var bra nog eller inte, skulle vilja haft en 

förklaring på vad man kunde gjort för att det skulle bli ännu bättre. 

Alternativ till den mindre bra lösning men gjort själv så att man får med sig 

ett bra arbetssätt”. 

 

Vilka fördelar ser du med att förnya momentet genom att införa spelbaserat lärande?  
 

Även i detta scenario så lyftes det beskrivningar från respondenterna gällande hur man skulle 

kunna utforma ett spel som passar för ändamålet. 

Respondent #1 - ”Man skulle kunna få tips och tricks på den lösning man 

gjort men även lite hjälp på vägen. Vid detta moment satt man och sökte på 

Stackoverflow, att man via spelet kanske skulle kunna få hjälp via ett ’i’ 

tecken någonstans där man kan få tips hur man ska tänka eller göra, så att 

det blir små steg hela vägen fram till målet. Det är många som inte klarar 

denna kursen och det tror jag är för att det blir lite övermäktigt, att man får 

hjälp hela vägen från början till slutet i uppgiften, detta skulle man kunna 

gjort med spelbaserat lärande”.  

 

Respondent #1 berättade vidare vad en liknande utformning har för fördelar på lärandet. 

 

”Jag tror att det skulle göra uppgiften lite roligare och att man inte känner 

vad jobbigt detta är, vilken press det här är utan att man kan ta sig framåt 

hela tiden succesivt”. 
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Fördelar med spelbaserat lärande är något som alla respondenterna lyfter fram och då är det 

med betoning på framförallt som respondent #1 beskrev, att det blir roligare att genomföra 

uppgiften. Respondent #3 berättade även att spelbaserat lärande skulle bidra till att öka 

lärandet genom att man hittar mer motivation och att man lär sig på ett sätt som man tycker är 

kul och därför lär man sig även mer. 

 

Vilka nackdelar ser du? 

 

Övervägande så ser respondenterna inga nackdelar med att förnya momentet genom att införa 

spelbaserat lärande. Flertalet respondenter återkommer till hur viktig utformningen av spelet 

är. 

Respondent #3 – ”Jag ser egentligen inga nackdelar med spelbaserat 

lärande. Har man ett bra utformat spel så ser jag inga problem”. 

Respondent #1 - ”Jag har svårt att se några nackdelar med spelbaserat 

lärande om det utformas som jag tänkt mig. Det är dock väldigt viktigt att 

det finns kontakt med lärare så att man kan ha en dialog vid sidan av, men 

det antar jag att det finns”. 

5.3 Frågor baserade på modell för teoretiskt ramverk. 

 

Hur tror du att spelbaserat lärande skulle påverka din motivation? 

 

Alla respondenter anser att spelbaserat lärande skulle kunna påverka deras motivation 

positivt. Respondenterna exemplifierar det dock på lite olika sätt. 

 

Respondent #1 – ”Om man skulle göra det på det sätt att ett spelbaserat 

lärande alltid kan hjälpa mig att ta mig framåt på ett bra sätt så skulle det 

påverka motivationen på det sätt att jag känner att jag tar mig framåt och 

varje dag så känner jag att jag har gjort något. 

  

Respondent #2 berättade att föreläsningar kan få honom att känna sig sömnig och om man då 

har möjlighet att bryta det med ett annat moment som exempelvis ett spel så tror han att det 

hade haft en positiv påverkan på motivationen.  

 

Respondent #3 berättar att han lär sig sämre genom att läsa en text rakt upp och ner: 

” Jag får mer motivation när jag lär mig genom något man kan få ut något 

kul utav också”. 

Vidare berättade respondent #5 att om det finns en bra balans mellan lärandet och spel så tror 

han att motivationen skulle öka. Han efterlyser en belöningskänsla och får han ut det så 

känner han sig mer uppmuntrad att fortsätta. 
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Hur tror du att spelbaserat lärande skulle påverka din prestation? 

 

Motivation och prestation är något som går hand i hand enligt flera respondenter och 

spelbaserat lärande beskrivs bidra till en förbättrad prestation.  

 

Respondent #6 – ”Blir jag motiverad så är det lättare att prestera mer.” 

 

Respondent #1 utvecklade detta och förklarade det som snöbollseffekten: 

 

”När motivationen ökar så skulle även prestationen förbättras. Det blir lite 

snöbollseffekten att det är faktiskt inte så jobbigt att genomföra saker. 

 

Respondent #4 förklarade att han lär sig bättre genom att utföra något praktiskt och att 

genomföra uppgifter via ett spel skulle vara mycket roligare. Respondenten förklarade även 

att spelbaserat lärande skulle fungera bättre än det traditionella lärandesättet. 

Vid applicering av spelbaserat lärande, Hur tror du att individens attityd till spel 

påverkar läranderesultatet? 

 

Respondent #5 berättade att hans känsla är att läranderesultatet kan påverkas negativt ifall 

individen har fel attityd inför ändamålet. Framförallt ifall man inte är intresserad av spel och 

ska testa ett spel som är mer avancerat. Vidare berättade respondent #5 att ifall man 

presenterar spelet på rätt sätt och spelet är enkelt utformat så behöver den attityd man kommer 

in med inte spela någon större roll för resultatet.  

 

Respondent #1 berättade sitt intryck till vilken påverkan attityden kan ha för läranderesultatet: 

 

”Attityden är viktig för allt man gör, om det ska bli bra så måste jag tro på 

det här och tro att det kommer att bli bra och det här formatet finns av en 

anledning, för att jag ska lära mig. 

 

Vidare förklarade respondent #3 att en negativ attityd från början kan påverka negativ men att 

man bör gå in i nya saker med ett öppet sinne och har man det borde man uppskatta 

spelbaserat lärande. 

 

 

Hur ser du på att införa spelbaserat lärande i studierna? 

 

Alla respondenter svarade att de tycker att det vore en bra idé att införa spelbaserat lärande i 

studierna. Respondent #1 ser entusiastiskt på spelbaserat lärande och förklarade att det vore 

roligt att prova vilket även styrks av respondent #4 där han förklarade att exempelvis 

momentet i scenario 1 hade blivit väldigt mycket roligare. Respondent #5 berättade att man 

kanske inte bör ha spelbaserat lärande för varje moment för då hinner man tröttna. Har man 

det för vissa delar skulle det öka motivationen och förbättra lärandeprocessen. 

 

 

 



   18 

Vilka nyttor ser du med spelbaserat lärande i studierna? 

 

Här fick respondenterna chans att fundera över eventuella nyttor med spelbaserat lärande i 

studierna. 

 

Respondent #3 gav ett exempel på vad det finns för nyttor med spelbaserat lärande: 

 

”Om jag ska ut och springa i spåret i fem km så skulle jag tycka det var helt 

värdelöst men skulle jag istället spela innebandy eller fotboll och springa 

en mil så hade jag inte tyckt att det var lika jobbigt, för då gör jag något jag 

tycker är kul och något jag får motivation av, det är lite så jag tänker 

spelbaserat lärande är”. 

 

Respondent #1 talade om nyttor både i ett större perspektiv men även på individnivå: 

 

”Nyttor i ett skolperspektiv så skulle man få väldigt mycket kontroll på sina 

elever, man skulle kunna följa med i deras utveckling, vad de har gjort, vad 

de inte har gjort, hur de har svarat, om de saknar information, man kan 

möta individer. Från en elevs perspektiv så kan man få en överblick på vad 

man kan och inte kan. Vid nya saker så blir det en kontrollerad miljö som 

driver en framåt och att man tar sig igenom uppgifterna istället för att man 

känner att det här blir övermäktigt. Det är även kul i jämförelse med 

böcker, det blir kanske lite tävling och det blir visualiserat på ett annat 

sätt”. 

Respondent #2 berättade om en effekt som han tror att spelbaserat lärande skulle kunna ha 

inom skolan. Han förklarade att med en roligare utbildning så skulle till exempel närvaron 

öka. 

 

Tror du att spelbaserat lärande passar alla individer? 

 

Här råder delade meningar mellan respondenterna där exempelvis respondent #4 berättade att 

han inte tror att spelbaserat lärande passar alla: 

 

”Vissa lär sig bättre genom att exempelvis läsa en bok”  

 

Även respondent #2 och #6 var tveksam till att spelbaserat lärande passar alla individer men 

åtminstone de allra flesta. 

 

Respondent #5 återkom till hur spelet är utformat: 

 

”Är det på rätt nivå ser jag inga problem med spelbaserat lärande.” 
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Vidare berättade respondent #5 att en förutsättning är att det finns en bra balans mellan 

lärande och spel. Respondent #1 såg dock en del utmaningar i införandet av spelbaserat 

lärande: 

 

”Nyttorna av spelbaserat lärande är konstant, men vissa är väl mer 

mottagliga än andra. Har du dålig kompetens via en dator, även om vi inte 

har detta på vår utbildning, så skulle de kanske inte se det lika positivt som 

jag skulle gjort. En utmaning blir då att möta dessa deltagare i 

utbildningen”. 

 



   20 

6 Analys 
Detta kapitel består av en analys kring studiens resultat där kopplingar genomförs till 

studiens teoretiska ramverk. 

 

6.1 Motivation 

Enligt studiens teori så är motivation en egenskap som väcker till handling från individer och 

gör att de rör sig mot ett önskat mål vilket tydligt beskrivs från respondent #1 där han berättar 

om spelbaserat lärandet och hur det skulle kunna hjälpa honom att ta sig framåt och att den 

egna motivationen ökar genom känslan att han alltid har gjort något varje dag. Vad som 

motiverar individer är olika mellan studenterna och kan kopplas till den inre och yttre 

motivation som Troyer, et al. (2019) beskriver. Till exempel så förklarar respondent #3 att 

motivationen hos honom ökar i samband med att man lär sig något som man även kan få ut 

något kul utav också vilket kan relateras till den inre motivationen. Respondent #5 är främst 

ute efter en form av belöningskänsla i samband med spelandet vilket skulle påverka 

motivationen hos individen positivt och kan kopplas till yttre motivation. 

 

6.2 Prestation 

Respondenterna anser, likt teorin, att spelbaserat lärande skulle påverka prestationen hos dem 

positivt och berättar att motivation och prestation är sammanflätad på det sättet att om 

motivationen ökar så bidrar det automatiskt till en bättre prestation. Kim och Ke (2017) 

förklarar att spelbaserat lärande kan ge ett bättre resultat än traditionella lärandemetoder. 

Respondent #4 är inne på samma spår och förklarar att han lär sig bättre genom något 

praktiskt och att få lära sig via ett spel skulle vara mycket roligare. Respondent #4 förklarar 

vidare att spelbaserat lärande skulle fungera bättre för honom i samband med undervisning än 

traditionellt lärande. När respondenterna fick frågan gällande vad de tycker om momentet i 

scenariot vetenskaplig metod i efterhand uttryckte flertalet respondenter missnöje. Detta 

eftersom de inte tycker att uppgiften varken var särskilt rolig eller givande och att de inte 

skulle kunna använda många av begreppen i dagsläget. 

 

6.3 Attityd 

Den attityd man har till ett spel påverkas av tidigare upplevelser och erfarenheter. Attityden 

förklarar Tsai (2017) kan vara en faktor som förklarar varför lärandeprestationen skiljer sig 

mellan individer. Respondenterna ser lite olika på vilken påverkan attityden har för det 

slutliga resultatet där respondent #1 förklarar att attityden har betydelse för allt man gör och 

för att det ska bli ett bra resultat så måste man ha rätt inställning. Respondent #5 tror att med 

rätt presentation och en enkel utformning av ett spel så behöver inte attityden man kommer in 

med spela någon större roll för läranderesultatet. Olika inställning till de scenarion som 

presenterats för respondenterna återspeglas där inställningen inför scenariot vetenskaplig 

metod är mer negativ medan inställningen inför scenariot problemorienterad 

programvaruutveckling var mer positiv. Trots skillnaden i inställning inför uppgifterna så var 

känslan efteråt lik enligt vissa aspekter. Respondent #6 berättade att uppgiften i scenario för 

vetenskaplig metod inte var så givande. Detta berättade även respondent #3 gällande scenariot 

problemorienterad programvaruutveckling, genom att beskriva att han fick lägga ner extra tid 

efter kursen för att lära sig allt på nytt. 
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6.4 Utmaningar 

Enligt Gil-Domenech och Berbegal-Mirabent (2019) så kommer spelbaserat lärande med 

olika typer av utmaningar och för att kunna möta dessa utmaningar så är det viktigt att förstå 

sin målgrupp, deras förväntningar och vad de gillar att göra. Respondenterna ser inga 

nackdelar med spelbaserat lärande men påpekar att det finns en del utmaningar med att införa 

spelbaserat lärande i studierna. Största utmaningen som beskrivs är utformningen av spelet 

och att det har stor betydelse för hur lyckad undervisningen blir. Respondent #3 berättar att ett 

dåligt utformat spel skulle kunna vara nästan lika dåligt eller till och med sämre än 

traditionellt lärande. Möjligheten att resultatet av spelbaserat lärande kan vara både positivt 

samt negativt är något även respondent #2 talar om. Respondent #1 exemplifierar detta genom 

att förklara att om ett spel är upplagt på det sättet att man får prova hur många gånger man vill 

och att man bara kan gissa på rätt svar utan konsekvens så är det negativt eftersom man vid ett 

sådant tillfälle inte lär sig någonting. Samma respondent betonar även vikten av att det finns 

en lärare vid sidan av man kan föra en dialog med. 

 

6.5 Nyttor 

TeachThought Staff (2015) berättar att en nytta med spelbaserat lärande är för att få en 

förändrad utformning/paketering av akademiskt innehåll. Detta nämner även respondent #3 

och förklarar, genom ett exempel från verkliga livet, nyttan av ett förändrat lärandesätt där det 

dels skulle få uppgiften att inte vara lika jobbig att genomföra samt vara mycket roligare. När 

frågan ställs om vilka fördelar respondenterna ser med att förnya de specifika momenten och 

införa spelbaserat lärande så har svaren ett samband med vad respondent #3 beskriver. 

Respondent #5 förklarar att spelbaserat lärande skulle bidra till att man tar till sig information 

bättre eftersom det är roligt vilket styrks av respondent #2 som beskriver att momentet var 

svårt att få in i huvudet eftersom det var tråkigt och hade man gjort ett spel av det så hade man 

lagt mer fokus på uppgiften eftersom man inte var så uttråkad. Svaren har koppling till teorin 

där Gil-Domenech och Berbegal-Mirabent (2019) beskriver att spelbaserat lärande kan hjälpa 

studenter att få djupare förståelse i ämnet. 

 

Respondent #1 beskriver något som inte nämns enligt teorin vilket är nyttor med spelbaserat 

lärande i ett skolperspektiv där han förklarar att med hjälp av spelbaserat lärande kan man få 

kontroll på individer genom att följa med i deras utveckling, vad de har gjort, vad de inte har 

gjort, hur de har svarat, om de saknar information samt möjligheten att möta individer. 

Respondenten återkommer sedan till att spelbaserat lärande kan göra moment roligare i 

jämförelse med andra metoder, likt vad respondent #5 och respondent #3 vad inne på. 

Respondent #2 såg även att spelbaserat lärande skulle kunna ha påverkan på studenters 

närvaro eftersom med en roligare utbildning skulle fler vilja delta. 

 

 

 

 

 

 

 



   22 

6.6 Reviderad Modell 

Enligt respondenterna finns ett samband mellan motivation och prestation där en ökad 

motivation bidrar till en förbättrad prestation. Modellen nedan är reviderad utifrån deras 

åsikter gällande spelbaserat lärande och dess påverkan. 

 

 

 
 

 

Figur 2: Reviderad modell för spelbaserat lärande 
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7 Diskussion 
Denna studie har undersökt vilken potential och vilka utmaningar studenter med tidigare 

erfarenhet av spel ser på spelbaserat lärande och sammantaget så har respondenterna relativt 

lik syn på spelbaserat lärande och dess potential men det finns en del skillnader. Spelbaserat 

lärande är respondenterna överens om skulle påverka deras motivation positivt även fast de 

har olika spelvanor. Vad det är som påverkar respondenternas motivation är dock individuellt. 

I studien identifieras att respondenternas motivation påverkas av både yttre och inre 

motivation och på så sätt återspeglar empirin det som har beskrivits i teoriavsnittet.  

 

Enligt respondenterna är motivation och prestation kopplade till varandra, en ökad motivation 

bidrar till förbättrad lärandeprestation. Det har även framkommit att det finns fler faktorer 

som skulle kunna ha påverkan på lärandeprestationen. Respondenterna har olika åsikter till 

den utmaningen som finns gällande att attityden till spel kan påverka resultatet. Majoriteten 

av respondenterna tror att attityden definitivt har påverkan för lärandet samtidigt som två 

respondenter tror att det inte har någon betydelse. Även fast respondenternas inställning inför 

uppgifterna i de två scenariona var olika så beskrivs känslan efteråt som att uppgifterna inte 

var särskilt givande. Detta skulle kunna tala för att den attityd en individ kommer in med inte 

har en markant betydelse för lärandeprestationen.  

 

Studenterna ser utmaningar med spelbaserat lärande och de lyfter framförallt utformningen av 

spelet som en viktig del. Detta följer samma spår som teorin samt att studenterna förklarar att 

de motiveras av olika saker i ett spel vilket kan innebära att ett spel kan passa en individ men 

inte en annan. Detta pekar på att utformningen av spel bör vara anpassat till aktuell målgrupp 

för att kunna möta individers behov och få ett lyckat resultat. 

  

Även om det har framkommit att respondenterna ser utmaningar med spelbaserat lärande så är 

det också tydligt att de tycker att det har potential. Med spelbaserat lärande beskriver flera 

studenter att uppgiften skulle bli roligare vilket kan bidra till att studenter lägger mer fokus på 

uppgiften, individer tar till sig information bättre och att studenters närvaro kan öka.  En 

respondent förklarar även att spelbaserat lärande har potential sett ur ett skolperspektiv i form 

av bättre uppföljning vilket är en teori som skulle vara intressant att undersöka djupare. 

 

Jag upplever att spelbaserat lärande inte används i den utsträckning som lärandemetoden har 

potential för. Det kan finnas flera anledningar till detta. Studenter i dagsläget är generellt en 

spelande generation men möjligheten finns att detta inte gäller för lärare. Om erfarenheten 

gällande digitala spel är låg hos lärare så kan det vara en bidragande faktor till varför man inte 

tagit tillvara på spelbaserat lärande. Allt eftersom samhället utvecklas så tror jag att vi 

kommer att få se mer av spelbaserat lärande i klassrummen samt andra typer av digitala 

verktyg för att främja lärandet. Detta eftersom de som är studenter idag kommer i framtiden 

att vara lärare och har då med sig större erfarenhet av digitala spel. 
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7.1 Metoddiskussion 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt användes för studien med semistrukturerade intervjuer som 

gjorde det möjligt att samla in fördjupad kunskap genom att respondenterna fick möjlighet att 

utveckla sina svar. Metodvalet var rätt för studien eftersom studenternas syn på spelbaserat 

lärande undersöktes vilket krävde utförligare svar än vad en kvantitativ ansats kan erbjuda 

samt att det öppnade upp för följdfrågor vilket gjorde det möjligt att få ett större djup i svaren 

från respondenterna. Vid val av metod fanns en medvetenhet gällande kvalitativa studier och 

svagheter som att generaliserbarheten påverkas eftersom antalet respondenter inte är lika 

omfattande som vid kvantitativa metoder.  

 

Studien baserades på ett explorativt urval vilket Denscombe (2017, 63) förklarar fördelaktigt 

när man genomför en mindre studie och de individer som inkluderas i urvalet studeras mer 

djupgående än vid ett representativt urval. Ett explorativt urval var mer lämpligt för denna 

studie eftersom ett tvärsnitt av populationen inte var nödvändigt för att svara på syftet och 

forskningsfrågan samt att sannolikheten för att intressanta exempel dyker upp är större. 

Vidare kombinerades detta med ett subjektivt urval vilket enligt Denscombe (2017, 74) 

innebär att respondenter ”handplockas” för studien utifrån deras relevans för ämnet samt 

deras kunskaper och erfarenheter. Ett subjektivt urval passade studien eftersom det specifikt 

var studenter med tidigare erfarenhet av spel vars syn på spelbaserat lärande undersöktes.  

 

Mozelius (2018) förklarar att de som studerar på universitet i dagsläget generellt är en 

spelande generation vilket även bekräftas av respondenterna då alla spelar kontinuerligt. 

Respondenterna har dock inte särskilt mycket erfarenhet av spelbaserat lärande tidigare vilket 

innebär att man skulle kunna argumentera för hur stor tyngd deras åsikter har i studien. 

Eftersom respondenterna har erfarenhet av spel samt att de har gått/går en 

universitetsutbildning vet respondenterna dels vilken påverkan spelandet har samt insikt över 

vad som krävs i samband med deltagande i utbildning och detta skapar ändå en gedigen tyngd 

i deras åsikter och gör att de kan koppla ihop spel och lärande för att skapa en egen syn på 

spelbaserat lärande. Fördelen med att respondenterna inte har någon stor erfarenhet av 

spelbaserat lärande sedan tidigare är att man har möjlighet att möta studenterna redan vid 

deras första kontakt. 

 

Datainsamlingen genomfördes med en neutral inställning där intentionen var att inte påverka 

studiens objektivitet genom att påverka respondenterna. Eftersom bekantskap finns mellan 

intervjuaren och respondenterna så går det ändå inte att helt utesluta att respondenterna blivit 

påverkade på något sätt. 

 

Metodiken som används i en fallstudie skulle även kunna ha applicerats på denna studie 

eftersom är av liknande karaktär som vid klassiska fallstudier. Fördelen med detta hade varit 

möjligheten att använda en kombination av forskningsmetoder men valdes bort på grund av 

dess komplexitet. 

 

Studiens resultat har god validitet eftersom den utgår från det teoretiska ramverk som tagit 

fram för området och empirin följer till stor del vad tidigare forskning påpekat men tyngden i 

resultatet skulle kunna ha lyfts ytterligare ifall en expert på området tagits in för att ge sina 

synpunkter i sammanhanget. 
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Studien uppfyller vetenskapsrådets fyra principer genom att respondenterna fick information 

gällande studien, blev tillfrågad om de ville medverka i studien, uppgifter som kunde kopplas 

till dem specifikt var inte med i studien vilket innebär att ålder och kön utelämnades vilket 

ökade anonymiteten hos respondenterna ytterligare och informationen som dök upp under 

intervjuerna användes endast för forskningsändamål. 

 

7.2 Samhälleliga konsekvenser 

Studenternas syn på spelbaserat lärande har belysts och informationen som har kommit fram 

skulle kunna användas i flera kontexter där utbildning är central och för att utnyttja de 

positiva effekter som spelbaserat lärande har potentialen att erbjuda. Det kan till exempel vara 

för olika internutbildningar inom kommuner/stat/landsting men även för yrkesutbildningar 

och utbildningar i den privata sektorn. De effekterna som kommer med spelbaserat lärande 

skulle även kunna utnyttjas i ett tidigare stadie än vid universitetsnivå. 

8 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka hur studenter med tidigare erfarenhet av spel ser på 

spelbaserat lärande för att skapa ett underlag som kan användas som stöd vid implementation 

av den lärandemetoden och resultatet visar att studenterna ser positivt på spelbaserat lärande i 

studierna och att studenterna tror att spelbaserat lärande skulle kunna förbättra undervisningen 

i olika avseenden.  

 

Studenterna känner att det hade varit roligt att införa spelbaserat lärande i undervisningen och 

menar på att det skulle kunna bidra till att motivationen ökar och prestationen förbättras 

förutsatt att man tar tag i de utmaningar som kommer med spelbaserat lärande. Enligt 

studenterna är den största utmaningen hur spelet bör vara utformat för att vara anpassat till 

aktuell målgrupp och för att kunna möta individers behov.  

 

Eftersom studenterna har en positiv syn på spelbaserat lärande i undervisningen så bör man ta 

till vara på den potential som spelbaserat lärande skulle kunna ha för att öka motivationen och 

för att få samtliga studenter att delta i alla olika moment, detta i sin tur skulle då hjälpa 

studenterna nå de uppsatta målen. Sammantaget så finns det vissa utmaningar med ett 

spelbaserat lärande men det är tydligt att det finns en plats för lärandemetoden i skolbänken 

enligt denna spelande generation, eftersom det faller naturligt för dem att interagera på det 

sättet.  

 

8.1 Framtida forskning 

Studien visar att studenter är mottagliga för införandet av spelbaserat lärande i 

undervisningen. Till fortsatt forskning föreslås därför en studie som undersöker på djupet hur 

man ska lösa de utmaningar som kommer med spelbaserat lärande som till exempel hur man 

anpassar spelbaserat lärande för att möta individers behov. Detta skulle man kunna genomföra 

via intervjuer och interaktion i en kurs där man tar fram underlaget för en prototyp vilket 

skulle kunna bidra till information som kan användas i samband med utformningen av ett spel 

för att ge ett lyckat resultat när det är lämpligt att för att införa spelbaserat lärande i 

undervisningen. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

Introduktion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter med tidigare erfarenhet av spel ser på 

spelbaserat lärande för att skapa ett underlag som kan användas som stöd vid implementation 

av den lärandemetoden. 

 

Spelbaserat lärande. 
Begreppet spelbaserat lärande innebär att man implementerar ett spel, i exempelvis klassrum, 

med ett specifikt lärandemål. Det förväntade resultatet att spelaren antingen vet något eller har 

lärt sig genomföra något efteråt.  

 

Frågor för att undersöka respondentens spelvanor. 
Frågor: 

 När kom du i kontakt med digitala spel första gången? 

 Hur ofta spelar du digitala spel? 

 Varför spelar du? 

 Har du någon erfarenhet av spelbaserat lärande? 

 

 

Scenarion 
Beskrivning av två kurser som studenterna har läst för att de ska ha något att relatera till i 

samband med frågor gällande spelbaserat lärande. 

  HT17 IK110G Informatik GR (A), Vetenskaplig metod, 7,5hp – Teoretisk kurs. 

 HT16 IK038G Problemorienterad programvaruutveckling 7,5hp – Praktisk kurs. 

 

 

Vetenskaplig metod 
Denna kurs syftar till att ge kunskaper inom det vetenskapliga arbetet inom informatik. Första 

momentet inom denna kurs var en inlämningsuppgift. Uppgiften bestod av att man skulle 

bygga upp en grundförståelse för vad vetenskapliga metoder och ett vetenskapligt 

förhållningssätt innebär. I praktiken så skulle man redogöra för en uppsättning begrepp och ge 

en beskrivning av deras innebörd. Alla studenter fick använda sig av och referera till 

kurslitteraturen och de föreläsningar som återfanns i kursinstansen. 

 

Frågor som ställs efter beskrivning av scenario 1 
 Hur var din känsla inför uppgiften? 

 Vad tycker du om momentet nu i efterhand? 

 Vilka fördelar ser du med att förnya momentet genom att införa spelbaserat lärande? 

 Vilka nackdelar ser du? 
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Problemorienterad programvaruutveckling 
Under kursen så genomfördes flera olika aktiviteter där studenterna fick ha hjälp av Visual 

studio. Aktiviteterna bestod av laborationer som innehöll olika programmeringsuppgifter som 

skulle lösas via C#. Redovisning för två av dessa laborationer var muntligt via ett 

gruppseminarium. 

 

Frågor som ställs efter beskrivning av scenario 2 
 

 Hur var din känsla inför uppgiften? 

 Vad tycker du om momentet nu i efterhand? 

 Vilka fördelar ser du med att förnya momentet genom att införa spelbaserat lärande? 

 Vilka nackdelar ser du? 

 

 

Frågor baserade på framtagen modell 
 Hur tror du att spelbaserat lärande skulle påverka din motivation? 

 Hur tror du att spelbaserat lärande skulle påverka din prestation? 

 Vid applicering av spelbaserat lärande, Hur tror du att individens attityd till spel 

påverkar läranderesultatet? 

 Vilka nyttor ser du med spelbaserat lärande i studierna? 

 Tror du att spelbaserat lärande passar alla individer? 

 Hur ser du på att införa spelbaserat lärande i studierna? 
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Vetenskaplig metod 
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Problemorienterad programvaruutveckling 

Labb 1.1 
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Labb 1.2 
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