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Sammanfattning 

I och med regeringens beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering har Skolverket 

tagit fram två förslag för hur skolorna ska arbeta med detta. Förslagen ska bidra till att alla 

barn och elever ska få mer likvärdig möjlighet till att utveckla en digital kompetens. Detta 

innebär till exempel att alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering.  

Programmering i skolan innebär att elever måste lära sig nya färdigheter inom datorvärlden. 

Tidigare forskning har visat på att det är svårt att lära sig programmering överlag vilket kan 

påverka elevernas motivation. Det krävs därför nya metoder som kan hjälpa lärare att lära ut 

programmering samtidigt som eleverna motiveras av det. 

Denna studie syftar till att undersöka om spelifiering kan vara en lämplig metod att använda 

inom programmeringsundervisning i gymnasieskolan, med utgångspunkt ifrån elevernas 

motivation, intresse och upplevd meningsfullhet. Undersökningen har genomförts genom en 

triangulering av ett kvasiexperiment på elever och intervjuer med lärare. Kvasiexperimentet 

genomfördes genom att två klasser i en gymnasieskola delades upp där en grupp fick göra 

uppgifter med applicerad spelifiering och en agerade kontrollgrupp. Samtliga elever fick svara 

på en enkät före och efter de fick göra uppgifter och utifrån enkäterna sammanställdes data 

som analyserades med hjälp av statistiska tester. Lärarna fick endast göra uppgifterna med 

applicerad spelifiering och sedan delta i intervjuer. 

Resultaten visar att spelifiering av uppgifterna inte gjort så stor positiv eller negativ påverkan 

på vare sig motivation, intresse eller upplevd meningsfullhet hos eleverna. Däremot visar 

resultatet från lärarna att de trodde att spelifiering kan bidra till dessa faktorer. Därför 

föreslås vidare forskning kring spelifiering med starkare spelelement.  

 

Nyckelord: Spelifiering, Programmering, Intresse, Motivation, Meningsfullhet 
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Abstract 

The Swedish government has decided on a national strategy for the digitalization of the 

Swedish school and have developed two proposals on how the schools should work towards 

this. These proposals should contribute to all children and students’ equal opportunity to 

develop digital skills. This means for example that all upper secondary students should be able 

to study programming. 

Introducing programming t0 the schools means that students must learn new computer skills. 

Previous research has shown that it is difficult to learn programming which can affect 

students’ motivation. Therefore, there is a need for new methods of teaching that can help 

teachers teach programming, at the same time as the students get motivated by it. 

This study aims to investigate if gamification can be an appropriate method to use on a 

programming class in upper secondary school, with the student’s motivation, interest and 

perceived meaningfulness in mind. This has been done through a triangulation of a quasi-

experiment on the students and interviews with teachers. The quasi-experiment was done 

with two classes that were split in two where one group got to do tasks with applied 

gamification and the other group acted as a control group. All students got to answer a survey 

before and after the tasks and through the results from the surveys, data was analysed with 

help from statistical tests. All of the teachers got to do the tasks with applied gamification and 

were interviewed afterwards.  

The results show that gamification has not made a big impact on the student’s motivation, 

interest or perceived meaningfulness. However, the results from the teachers show that the 

teachers do believe that gamification can affect these factors. Therefore, further research on 

gaming with stronger game elements is proposed. 

Keywords: Gamification, Programming, Interest, Motivation, Meaningfulness 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Våren 2016 lämnade Skolverket in två förslag på nationella strategier för skolans 

digitalisering till regeringen. Ett förslag riktat mot förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 

och grundskolan samt ett förslag riktat mot gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

skolväsendet för vuxna. Förslagen ska bidra till att alla elever får likvärdig möjlighet att 

utveckla digital kompetens. På grundskolenivå innebär detta ”förändringar i läroplaner och 

kursplaner för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen” 

(Utbildningsdepartementet, 2015, s. 2) och på gymnasienivå innebär det att ”alla gymnasie-

elever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering” (Skolverket, 2017a). 

Detta innebär bland annat att alla gymnasieelever ska ha möjlighet att läsa programmering 

genom att gymnasiekursen Programmering 1 breddas och läggs till i alla program som 

fördjupningslaternativ (Skolverket, 2017a). Innan sommaren 2017 var kursen 

Programmering 1 obligatorisk på två av Teknikprogrammets inriktningar, Information och 

Mediateknik, och valbar för vissa andra program.  

Under våren 2017 fanns det enligt Skolverket (2017c) 308 verksamma programmeringslärare 

i Sverige varav 138 var legitimerade och behöriga i ämnet. I och med att fler elever kommer 

att kunna läsa kursen Programmering 1 i gymnasiet och att programmering kommer att vävas 

in i andra ämnen så krävs det att fler lärare behöver utbilda sig i programmering men framför 

allt att fler lärare behöver utbilda sig i att undervisa i och om programmering.  

Programmering i skolan innebär att elever måste lära sig nya färdigheter inom datorvärlden, 

bland andra (1) vad kan ett program användas till? (2) hur fungerar en dator och hur körs 

program? (3) syntax för ett visst språk, (4) strukturer i ett program samt (5) hur man planerar 

och testar ett program man skriver (Robins, Rountree, & Rountree, 2003). I dessa färdigheter 

ingår ett nytt sätt att tänka: programmering är inget som läses uppifrån och ned som en bok 

utan fungerar mer som en ström av händelser som sker samtidigt. Dessutom så kräver de 

flesta programmeringsspråk att eleven förstår matematiska begrepp som oändligheten, 

variabler och logik och samtidigt kunna bygga matematiska modeller utifrån dessa. Detta kan 

vara problematiskt då många elever på gymnasiet känner att de inte ens stött på begreppet 

matematisk modellering (Frejd, 2011) 

Enligt forskning av Lahtinen, Ala-Mutka, & Järvinen (2005) har universitetsstudenter svårt 

att lära sig programmering överlag. De största svårigheterna är enligt studien att lära sig att 

använda grundläggande programmeringskunskaper som att designa program som löser 

problem och hitta felen som kan uppstå. Studien visar att studenterna tycker att innehållet i 

kursen är enklare än vad lärarna tycker. Detta leder till att studenterna och lärarna har olika 

uppfattning om hur svår kursen är. Lahtinen, Ala-Mutka och Järvinen menar därför att detta 

kan ses som en möjlig problemkälla till elevernas motivation. De menar att eftersom 

lärandeproblemen oftast är kopplade till avancerade problem snarare än enskilda begrepp, så 

borde läromedel riktas mot att utveckla, modifiera och felsöka program. Genom att göra detta 

med små exempel som utvecklas över tid så tror Lahtinen, Ala-Mutka och Järvinen att detta 

skulle kunna hjälpa studenternas engagemang i lärande situationen. 

En metod som verkar för att öka motivation är spelifiering (Gee, 2003; Ryan, Rigby, & 

Przbylski, 2006, Kapp, 2012) om det görs på ett utstuderat sätt med tydliga mål. Spelifiering 

är inget nytt utan har studerats mycket inom utbildning (McGonigal, 2011; Machajewski, 
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2017). Spelifiering inom skolan innebär att lärare applicerar en kombination av spel-

mekanismer i undervisningen (Kapp, 2012).  

I och med att svenska skolan har valt att lägga in mer programmering i undervisningen i lägre 

åldrar behövs nya sätt att lära ut programmering och nya sätt att motivera elever som inte 

tycker att programmering är intressant. Därför har detta examensarbete ämnat att undersöka 

hur programmering och spelifiering skulle kunna fungera tillsammans och om det finns 

någon vinning för lärare att använda sig av spelifiering som metod. Företaget IBM (Inter-

national Business Machines Corporation) håller en tävling i programmering varje år 

tillsammans med Ericsson och Drivhuset. Innan tävlingen ger IBM tävlingsdeltagarna en 

snabb introduktion till deras plattform IBM Cloud. Den här undersökningen har genomförts 

med hjälp av de klasser som deltar i tävlingen för att testa och utvärdera om spelifiering kan 

fungera som en metod för undervisning i och om programmering. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Skolverket 
Regeringen beslutade våren 2017 att digitaliseringen av skolan skulle göras mer konkret och 

uppdaterade därför grund- och gymnasieskolans ämnesplaner (Regeringskansliet, 2017). 

Detta var ett steg i riktning mot att elever i tidigare åldrar skulle kunna lära sig 

programmering, något som många studenter då lärt sig under deras första eller andra år på 

högskolan. Detta medförde även att programmering togs in i fler ämnen i skolan, till exempel 

matematik. Det nämndes i regeringens beslut om att Skolverket ska föreslå nationella IT-

strategier för skolväsendet att tydliga inslag av programmering i grundskolan kan ge elever 

grundläggande kunskaper för att kunna hantera digitala verktyg, träna på logiskt tänkande 

samt öka lust för tekniska frågor. Detta ska i sin tur leda till att fler söker tekniska utbildningar 

(Utbildningsdepartementet, 2015). 

1.2.2 Programmering 
I denna rapport följs Svenska Akademiens ordlista (2015) definition av programmering. Där 

står det att programmera innebär att ”utarbeta program för datorn”. Att programmera 

innebär alltså inte enbart att skriva kod, utan kan också betyda till exempel att konstruera 

algoritmer. Det första tecken på programmering som setts var Ada Lovelace som 1842–1843 

publicerade den första algoritmen som var avsedd till att utföras av Den Analytiska Maskinen 

som var ritningen på den första programmerbara datorn (Fuegi & Francis, 2003). 

Programmering som ämne ingår inte i läroplanen för grundskolan idag. För gymnasieskolan 

så ingår programmering för vissa program (obligatoriskt för två inriktningar i Teknik-

programmet), men har i och med regeringens förslag om digitalisering av skolan medfört att 

Programmering 1 lagts till i alla program som fördjupningsalternativ (Regeringskansliet, 

2017).  

1.2.3 Spelifiering 
Kapp definierar spelifiering som ”användandet av spelbaserad mekanik, estetik och speltänk-

ande för att engagera människor, motivera till handling, främja inlärning och lösa problem” 

[egen översättning] (Kapp, 2012, s. 10). Han menar att det räcker med att lägga till ett element 

av spel för att en process ska vara spelifierad. Spelifiering är inget nytt. Spel har använts sedan 

700-talet för att lära officerare att styra sina trupper på slagfältet (Kapp, 2012). Skillnaden nu 

från då är att nu finns tekniken för att göra spelifiering mer avancerad med hjälp av datorer 

och internet. Spelifiering har tidigare visat ökad inlärning jämfört med konventionellt lärande 

(Wolfe, 1997) samt att spel och interaktiva simuleringar ökar den kognitiva förmågan och 

attityden mot lärande av flera olika färdigheter (Vogel et al., 2006). 
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1.2.4 #hackyourworld 
Genom sitt samhällsansvarsarbete arbetar IBM bland annat med utbildning. IBM menar att 

de vill säkerställa att kompetens byggs hos elever i Sverige utifrån branschens behov genom 

att göra så att fler elever ska välja tekniska inriktningar på högskolan. Enligt IT&Telecom-

företagen (2017) är behovet av programmerare stort, och ca 70 000 IT-tjänster kommer vara 

obemannade år 2022. År 2016 gick IBM, Ericsson och Drivhuset ihop och startade 

#hackyourworld, en satsning för att öka intresset för teknik och programmering hos 

gymnasieelever. #hackyourworld kan beskrivas som en tävling i programmering där eleverna 

får försöka lösa ett hållbarhetsproblem. #hackyourworld består av tre delar; en inspirations-

kickoff, ett Bootcamp (eng. för träningsläger) och ett Hackathon (eng. för programmerings-

tävling under längre period). Den första delen, inspirationskickoffen, är en heldag med olika 

föreläsningar om bland annat dagens utmaningar och problemlösning. Här blir elever från 

flera skolor i Stockholm inbjudna för att komma och lyssna och diskutera. Sedan får elever 

som tyckte att det var intressant och blivit utvalda som lag av sina lärare komma till den andra 

delen som är ett Bootcamp.  

Bootcampet kan beskrivas som ett träningsläger där eleverna får träna på idéutveckling samt 

bekanta sig med plattformen IBM Cloud, en molnplattform som kan vara värd för elevernas 

lösningar samt integrera med IBM:s andra produkter så som den artificiella intelligensen 

Watson. Därefter får eleverna komma till den tredje delen som är det egentliga tävlings-

momentet, ett Hackathon, som kan beskrivas som ett programmeringsmaraton.  

Utifrån allt de lärt sig på Bootcampet får eleverna 12 timmar på sig att försöka programmera 

en lösning till ett problem som även är satt som tema för hela evenemanget. Efter dessa 

12 timmar får lagen 5 minuter på sig att presentera sin lösning och demonstrera vad de byggt. 

Därefter delas det ut priser till bästa idé, presentation, IBM Cloud-lösning och tekniska 

lösning. Efter det koras även en totalvinnare som presterat bäst i alla fem kategorier.  

IBM har gjort egna utvärderingar på tidigare års #hackyourworld där man har sett att det 

finns tydliga brister när det kommer till Bootcampet. På frågan om Bootcampet förberedde 

eleven inför Hackatonet var det ungefär 40% av eleverna som inte tyckte att den gjorde det 

och flertalet elever har uttryckt sig i kommentersfältet att IBM Cloud kunde förklaras bättre 

samt att de ville ha mer konkreta kunskaper, snarare än att klippa och klistra. Uppgifterna 

som användes på Bootcampet är skrivna till alla som börjar använda IBM Cloud (utvecklare, 

högskolestudenter och lärare). De är skrivna på receptform, vilket innebär att användaren 

som löser uppgifterna får tydliga instruktioner på vad hen ska göra för att komma vidare i 

uppgiftslösningen. En risk med att lösa uppgifter skrivna på detta sätt är att användaren kan 

ta sig igenom hela uppgiften utan att egentligen lärt sig något. IBM söker därför mer 

betydelsefulla uppgifter som är anpassade till gymnasieelever som går på teknikprogrammet. 

1.2.4.1  IBM 

IBM är ett globalt företag som idag arbetar med lösningar inom digital transformation, 

kognitiv teknik, molnbaserade lösningar, dataanalys, IT-säkerhet, mobilitet och samverkan. 

Företaget grundades 1911 i New York, IBM Sverige har funnits sedan 1928 och är det äldsta 

IT-företaget i Sverige.  

1.2.4.2  IBM Cloud 

IBM Cloud är en kombinerad plattformstjänst (eng. Platform as a Service [PaaS])och 

infrastrukturtjänst (eng. Infrastructure as a Service [IaaS]) skapad av IBM, där användare kan 

ladda upp projekt och applikationer som sedan körs på plattformen (IBM, 2017). Det finns 

liknande kända varianter som till exempel Amazon Web Services, Microsoft Azure eller 

Google App Engine. Dessa plattformar började användas i slutet på 00-talet då de lanserades 
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(Hinchcliff, 2008) och har sedan dess ökat i omsättning världen över (Statista, 2017). Vin-

ningen i att ha tjänster hos en plattformstjänst är att kunden slipper ha egna servrar och 

enklare kan skala upp eller ned sina molnservrar. Susanna Salwén, ansvarig för samhälls-

arbetet för IBM Sverige menar på att IBM Cloud inte är framtaget för att användas i grund- 

och gymnasieskolan men att de vill visa eleverna hur man utvecklar mjukvara i industrin och 

därför används IBM Cloud i tävlingen #hackyourworld (personlig kommunikation, 15 

september 2017).  

I IBM Cloud kan och får tävlingsdeltagarna använda vilket programmeringsspråk de vill men 

under Bootcampet används språket Node-RED. Node-RED är ett blockbaserat pro-

grammeringsspråk vilket betyder att istället för att skriva kod så används färdigskriven kod i 

olika block som programmeraren kopplar ihop för att skapa ett program. Det används även 

för att det är enkelt att koppla samman många olika API:er till databaser, Watson-tjänster och 

IoT-tjänster utan att behöva skriva kod då dessa API:er också är färdigskrivna. 

1.2.5 Uppdrag 
IBM söker nu nya uppgifter i programmering som kan användas på deras Bootcamp. Målet 

med uppgifterna är att väcka intresse för programmering hos elever på gymnasiet samt 

introducera IBM Cloud.  

I enighet med dagens situation om programmering i skolan och tidigare forskning om 

spelifiering ämnar detta examensarbete till att testa om spelifiering kan vara en effektiv metod 

för gymnasieelever vid lärande av programmering. Spelifiering har tidigare testats på 

programmeringskurser på högskolan (Ibrahim, Yusoff, Omar, & Jaafar, 2010; Kazimoglu, 

Kiernan, Bacon, & Mackinnon 2012; Rajaravivarma 2005; Machajewski 2017). Detta 

examensarbete kommer därför ta fram uppgifter i programmering med och utan applicerad 

spelifiering för att undersöka om spelifiering av programmeringsuppgifter även kan användas 

som metod för att undervisa gymnasieelever i och om programmering.  

1.2.6 Motivation, Intresse och upplevd Meningsfullhet 
Mitchell (1993) beskriver klassrumstristessen som ett problem på matematiklektionerna, där 

han menar att problemet kan adresseras från intresse som är en variabel inom motivation. 

Därefter gjorde Mitchell en enkätundersökning om elevernas intresse och upplevda menings-

fullhet för matematiken för att ta reda på om dessa är lämpliga variabler att undersöka. 

Resultatet blev att intresset för matematiken blev sämre och sämre med åren för eleverna och 

för att förbättra klassrumsmiljön så är intresse en viktig variabel att ha i åtanke. 

Då denna rapport har identifierat motivation som ett eventuellt problem inom pro-

grammering kommer motivation samt intresse och meningsfullhet (som ses som variabler 

inom motivation) att undersökas (Hidi & Renninger, 2006; Mitchell, 1993; Hanson, 2010). 

1.3 Syfte 
Då programmering införs i allt lägre åldrar i skolan behövs flera sätt att undervisa i och om 

programmering. Därför ämnar detta examensarbete att undersöka om spelifiering kan vara 

en användbar metod att använda sig av på programmering för gymnasieskolan. 

Med utgångspunkt från Mitchell (1993) som gjort en undersökning på gymnasieelevers 

intresse, är rapportens syfte att undersöka om och hur elevernas motivation, intresse och 

uppfattning av meningsfullhet för programmering kan förändras, samt hur dessa korrelerar 

mot bakgrunder i spelerfarenhet, programmeringserfarenhet samt skolprestation. 

1.4 Frågeställning 
Kan spelifiering vara en användbar metod inom programmering som ökar motivation och 
intresse samt skapar meningsfullhet för eleverna och i så fall varför? 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Motivation 
Ahl (2004) menar att det finns många vetenskapliga teorier och definitioner om motivation. 

Flera handlar om det inre i individen och relaterar till handling eller att motivation innebär 

någon slags startenergi eller målriktat beteende. Det finns också de som menar på att 

motivation istället handlar om fokusering och uthållighet (Ahl, 2004). 

Enligt Jenner (2004) består motivation av tre samverkande aspekter. Den första aspekten 

handlar om att motivation är det som sätter igång något, exempelvis ett handlande. Jenner 

menar att detta kan beskrivas med ordet drivkraft och räknas som en inre faktor. Drivkraften 

kan däremot inte ses som isolerad utan måste ställas i relation till ett mål. Detta kopplar 

samman den första aspekten med den andra aspekten som är målsträvan hos en individ. 

Målsträvandet kan beröra både inre och yttre mål, där inre mål skulle kunna vara glädje eller 

stolthet och yttre mål skulle kunna vara pengar eller status. Beroende på vilken typ av 

målsträvan människan har menar Jenner att det påverkar människans beteende på olika sätt. 

Om fokusen ligger på yttre mål som till exempel betyg i skolan så hamnar de inre målen, så 

som intellektuell tillfredställelse i skymundan. Detta anknyter till den tredje aspekten som är 

att det finns en växelverkan mellan en persons drivkraft och mål som har stor betydelse för 

personens självförtroende om målen uppnås eller ej.  

Ryan och Deci (2000) menar att bli motiverad innebär att man rör sig mot någonting. En 

person som inte känner kraft eller inspiration till att göra något karaktäriseras då som en 

omotiverad människa. De menar också på att motivation inte är något enhetligt fenomen utan 

är något människor har olika mängder och typer av. Man kan dela upp motivation i olika typer 

av anledningar och mål, men den enklaste uppdelningen är inre och yttre motivation, där inre 

motivation innebär att man gör någonting på grund av ett det är intressant eller under-

hållande av sin natur, och yttre motivation innebär att man gör något för att det leder till 

uppskattade resultat som skiljer sig ifrån aktiviteten. Exempel på yttre motivation kan vara 

när en elev får bättre betyg när eleven presterar bättre i skolan. Ryan och Deci har också 

utvecklat två teorier vid namn självbestämmandeteori (eng. self-determination theory) och 

kognitiv utvärderingsteori (eng. cognitive evaluation theory) (Deci & Ryan, 2000; 

Ryan & Deci, 1985). Självbestämmandeteori syftar på att motivation påverkas av tre faktorer; 

känsla av kompetens, självständighet samt socialt samband och kognitiv utvärderingsteori 

förklarar effekterna de yttre faktorerna har på inre motivation. 

2.1.1 Motivation och spel 
Tre motivationsfrågor studenter ställer sig när de får en uppgift: Kan jag göra detta?, Vill jag 

göra detta och varför? samt Vad behöver jag göra för att lyckas? (Eccles, Wigfield & 

Schiefele, 1998) och enligt Zusho, Anthony, Hashimoto & Robertson (2014) är just spel 

lämpade att svara på dessa frågor. Den första och den tredje frågan besvaras relativt enkelt 

genom att designa spel där man får misslyckas och behöver misslyckas för att ta sig vidare 

samt genom att ha tydliga mål för spelaren. Den andra frågan Vill jag göra detta och varför? 

kan besvaras genom en kombination av att få eleven att känna meningsfullhet för uppgiften, 

komma in i ett oavbrutet arbetssätt och att få en inre motivation (Plass, Homer & 

Kinzer, 2015). 

2.2 Intresse 
Svensk Ordbok (Intresse, 2017) beskriver intresse som ”spontan och lustbetonad inriktning 

av uppmärksamhet på något ämne”. Krapp (1989) introducerade begreppen personligt och 

situerat intresse. Personligt intresse innebär ett intresse som en elev tar med sig till skolan, 

det kan till exempel vara ett intresse för fotboll, läsa böcker eller matematikens historia. Ett 
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situerat intresse är ett temporärt intresse som en elev får för ett ämne i ett sammanhang, till 

exempel om en lärare lyckas fånga elevers uppmärksamhet över statistik en lektion och 

eleverna därefter tycker om att räkna på statistik den lektionen. Enligt Hidi och Renninger 

(2006) kan intresse delas in i fyra faser:  

• Triggat situerat intresse: intresset kan tändas av miljö- eller textfunktioner som till 
exempel ett överraskningselement eller personlig relevans. 

• Bibehållet situerat intresse: intresset upprätthålls genom meningsfullhet av uppgifter 
och/eller personlig medverkan. 

• Framväxande personligt intresse: intresset karaktäriseras av positiva känslor, lagrad 
kunskap och värderingar. 

• Välutvecklat personligt intresse: intresset karaktäriseras av positiva känslor, ännu mer 
lagrad kunskap och värderingar, som dessutom är specifika för en typ av innehåll i 
intresseämnet. 

Hidi och Renninger menar också att intresse är en variabel till motivation. De menar att 

intresse inkluderar både affektiva och kognitiva komponenter där den affektiva komponenten 

beskriver känslor för engagemang och den kognitiva komponenten beskriver det perceptuella 

för engagemanget. Intresse är dessutom produkten av interaktion mellan människor och ett 

ämne. 

Enligt Mitchell (1992) är datorer, pussel och grupparbete bra sätt att fånga elevers intresse. 

För att eleverna sedan ska behålla intresset krävs, enligt Mitchell, att de får känna en 

meningsfullhet över ämnet och en delaktighet. 

2.3 Meningsfullhet 
Antonovsky (1991) menar att meningsfullhet är den känsla som avslöjar i vilken utsträckning 

man upplever att det är värt att investera energi och engagemang i något. Enligt 

Hanson (2010) är meningsfullhet en faktor till motivation. Hanson menar att förr i tiden 

använde man sig av utifrånstyrning för att få folk att arbeta genom att använda lagar och 

regler, likt det som tidigare beskrivits som yttre motivation. Nuförtiden används hellre 

inifrånstyrning där den som utför ett arbete behöver förstå varför hen utför arbetet för att bli 

mer lockad att göra ett bra jobb, likt det som tidigare beskrivits som inre motivation. Hanson 

säger själv att ”motivationen uppstår i ‘motivet’ för uppgiften.” (Hanson, 2010, s 101).  

Hanson beskriver att ledare och chefer behöver hjälpa sina anställda att skapa en upplevelse 

av meningsfullhet inför uppgiften för att arbetet ska utföras effektivt. Lärare är ledare för 

elever och behöver hjälpa sina elever att skapa mening med lärostoffet för att eleverna ska 

vilja lära sig. ”Ju mer meningsfull en arbetsuppgift är desto starkare blir motivationen att 

lägga sin energi på det som gagnar arbetsuppgiften.” (Hanson, 2010, s. 102). Hanson menar 

också att de som undrar varför en uppgift ska göras söker efter en mening och om det inte 

finns något svar på varför uppgiften ska lösas är den meningslös. Ett sätt att ge en uppgift en 

mening är att sätta upp mål eller att sätta in uppgiften i ett sammanhang så svaret på frågan 

varför? blir att uppgiften är en metafor eller simulering av verkliga livet. Det mest konkreta 

sättet att skapa meningsfullhet är att sätta upp specifika och mätbara mål. Målet fungerar då 

som ett motiv eller en inre bild och är det som i sin tur skapar motivation (Hanson, 2010). 

2.4 Spelifiering 
Kim (2011) definierar spelifiering som ”användandet av speltekniker för att göra aktiviteter 

mer engagerande och roliga” [egen översättning] (Kim, 2011, 6:20). Detta är i linje med hur 

Kapp (2012) definierade spelifiering ”användandet av spelbaserad mekanik, estetik och 

speltänkande för att engagera människor, motivera till handling, främja inlärning och lösa 

problem” [egen översättning] (Kapp, 2012, s. 10). Skillnaden är att Kims definition är snävare 

och endast pekar på motivationen medan Kapp målar med en bredare pensel och menar på 
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att spelifiering även kan främja lärande och lösa problem. I denna rapport kommer Kapps 

definition att användas med en tonvikt på att engagera människor och motivera till handling 

då det stämmer överens med forskningsfrågorna att skapa motivation, intresse och 

meningsfullhet. 

Kapp (2012) beskriver elva olika element som utgör ett spel. Alla är inte nödvändiga för att 

det ska vara ett spel, men för att ett spel ska bli så motiverande och engagerande som möjligt 

så krävs ofta fler än två element. Följande elva underrubriker beskriver kapps elva element. 

2.4.1 Mål 
Mål är det som utgör skillnaden mellan en lek och ett spel. Så fort någon till exempel säger 

jag kan gunga högre än dig har leken att gunga förvandlats till ett spel. Det är också att 

rekommendera att ha fler delmål i ett spel, detta för att ha tid att lära sig de förmågor som 

behövs för att klara av slutmålet.  

2.4.2 Regler 
Regler är spelets ramverk och bestämmer hur spelet ska spelas. Kapp (2012) hänvisar till 

Salen & Zimmerman (2004) som menar att det finns fyra olika sorters regler:  

• Operationella regler: reglerna som står i regelboken som gör att spelet kan spelas, till 
exempel hur många spelare som är med i spelet, hur en turomgång spelas eller varför en 
kåk i Yatzy utgörs av 2 siffror av ett värde och 3 av ett annat.  

• Fundamentala regler: bakomliggande regler, till exempel hur stor chansen är att slå en 
sexa på en tärning. 

• Beteenderegler: oskrivna regler som beskriver hur spelare och lag bör förhålla sig till 
varandra. En känd sådan regel är den oskrivna regeln inom fotboll där en spelare ligger 
skadad på planen utan att domaren blåser av. Laget som har bollen just då brukar därför 
spela över bollen över sidlinjen så att spelet avbryts. När den skadade spelaren har 
åtgärdats upptas spelet och den oskrivna regeln är då att motståndarlaget ger tillbaka 
bollen till det lag som sparkade ut den. 

• Instruktionella regler: de regler man vill att spelaren ska lära sig om verkligheten, till 
exempel att man ska springa om man blir jagad (leken kull). 

2.4.3 Konflikt, konkurrens eller samarbete 
Alla spel innehåller konflikt, konkurrens eller samarbete. I en konflikt är de andra spelarna i 

spelet motståndare, till exempel två lag i fotboll eller två personer som spelar schack. 

Konkurrens skiljer sig mot en konflikt på så sätt att en konkurrens är när motståndare 

begränsas från att hindra varandra framåt i spelet och istället ägnar all sin uppmärksamhet 

åt att förbättra sin egna prestation. Detta sker till exempel i ett race. Det tredje sättet är att 

låta spelarna samarbeta mot reglerna eller hinder som spelet sätter upp. Samarbete sker till 

exempel ofta i rollspel eller de skjutspel där spelarna ska försvara sig mot zombies som datorn 

styr. Idag hjälper nya teknologier spelare från olika platser i världen att spela och samarbeta. 

Vissa spel är gjorda som rena samarbetsspel medan andra hjälper spelare att hamna i samma 

lag så att de får samarbeta på det sättet. I de senare spelen blir samarbete en sorts under-

kategori konfliktspel. En undersökning visar att spelare får högre motivation att uppnå målen 

om de samarbetar eller tävlar mot någon än om de spelar spelet själva (Plass, Heidig, 

Hayward, Homer & Um, 2014). En annan undersökning visar att spelare är mer benägna att 

försöka nå ett mål om de spelar med varandra än om de spelar mot varandra (Peng & Hsieh, 

2012).  

2.4.4 Tid 
Tid verkar som en motivator genom att bristen på tid gör att en spelare måste prioritera bland 

sina uppgifter och delmål för att nå slutmålet. Speltiden kan vara oändligt lång men det kan 
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också finnas vissa moment i ett spel som är tidsbegränsade. Tiden är ofta en del av spelets 

regler.  

2.4.5 Belöningssystem 
Belöningssystem kan till exempel vara att få poäng, utmärkelser eller att gå upp en nivå i 

spelet. Ofta finns en resultattavla som visar vilken spelare som har flest poäng, flest 

utmärkelser eller har nått den högsta nivån.  Forskning av Biles, Plass och Homer (2014) visar 

att elever som har högt situerat intresse gör bättre ifrån sig om de får så kallade 

mästarutmärkelser (till exempel Du har bemästrat nivå 5!) medans elever med lågt situerat 

intresse gör sämre ifrån sig med sådan utmärkelse och blir istället bättre av prestanda-

utmärkelser (till exempel Du presterade bättre än genomsnittet!). 

2.4.6 Återkoppling 
Ett spel bör ge ständig återkoppling så att spelaren förstår när hen gör fel. Återkopplingen ska 

vara tydlig och göra att spelaren inte försöker göra samma fel igen utan testar en annan 

lösning för att nå målet. Det viktiga med återkoppling är att den inte ska ge svaret på hur 

spelaren når målet utan endast peka spelaren i rätt riktning. Det kan jämföras med den åter-

koppling lärare använder när de hjälper sina elever genom att inte svara på elevernas frågor 

direkt utan leder dem till svaret. Återkopplingen ska också visa tydligt när en spelare har gjort 

rätt så att hen kan komma vidare i spelet.  

2.4.7 Nivåer 
Det finns två typer av nivåer: den ena är olika banor som en spelare kan spela och den andra 

är olika svårighetsgrader. För att dela upp ett spel med delmål kan banor används. Då slipper 

spelaren spela hela spelet i en tagning och får ta pauser i slutet av varje bana och spelaren kan 

se delmål istället för att bara se till slutmålet. De första Super Mario spelen är ett utmärkt 

exempel på detta där spelaren styr Mario genom banor som tar 1–5 minuter att spela och där 

hela spelet tar ca 6 timmar (HowLongToBeat, 2017). Den andra typen av nivåer är svårighets-

grader. Samma spel eller bana kan spelas om igen på olika svårighetsgrader och gör också att 

spelet kan spelas av fler människor med olika erfarenhet av spelet eller andra liknande spel.  

2.4.8 Handling 
Kapp (2012) menar att inom utbildning är just handlingen något av det viktigaste för att 

spelaren ska bli motiverad att spela spelet. Handling gör att spelaren lättare kan komma ihåg 

vad den lärt sig genom spelet än om spelet hade varit utan handling. Detta användes redan i 

antiken av greker för att berätta historier. Ju tydligare handling desto lättare är det att komma 

ihåg innehållet. Enligt Kapp består en spelhandling oftast av karaktärer, en intrig, spänning 

och en upplösning. Det finns många spel som inte har någon utpräglad handling men som 

ändå är populära, till exempel luffarschack, fotboll eller Yatzy.   

2.4.9 Intressekurva 
Intressekurvan beskriver hur intresserad spelaren är av spelet under spelets gång. Den som 

designar spelet vill att intressekurvan ska vara relativ låg i början och att den ska sluta högt 

när spelet nått sin klimax. Intressekurvan kan användas för att visa förväntat intresse i spelets 

olika skeden, detta kan sedan jämföras med spelarens upplevda intresse. 

2.4.10 Estetik 
Estetiken är inte en avgörande roll för ett spel men den kan göra en bra upplevelse till en ännu 

bättre upplevelse. Kapp (2012) menar också att undervisande spel ofta inte lägger tillräckligt 

med energi på estetiken vilket gör att eleverna inte blir lika engagerade. 
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2.4.11 Spela igen 
Många spel ger spelaren möjlighet att misslyckas och försöka igen vilket är bra eftersom 

spelaren då ges möjlighet att öva upp sina färdigheter inom spelet. Detta kan uppnås genom 

att ha extraliv likt Super Mario-spelen eller att man får börja om från början.  

2.5 Seriösa spel 
Inom utbildning kallas spel som är menade att undervisa elever i något ämne för seriösa spel 

(Kapp, 2012). Seriösa spel pekar på att det primära syftet med varför en elev spelar spelet inte 

är för att det är roligt och för sin egen njutning utan för att eleven ska lära sig något. Ett vanligt 

spel spelas ofta av inre motivation och ett seriöst spel spelas oftast av yttre motivation (Kapp, 

2012). 

Det första spelet som spelifierade programmering tros vara spelet Darwin som skapades 1961. 

Det finns flera spel idag som tränar elever i programmering. Exempel på detta är RoboCode 

som skapades i början av 2000-talet och som låter spelarna koda sina egna robotar som sedan 

slåss mot varandra. O’Keally och Gibson (2006) tillämpade detta spel framgångsrikt på sin 

kurs i introduktion till programmering.  Ett annat exempel är VIM-Adventures som skapades 

2012 av Doron Linder. I spelet VIM-Adventures är spelaren en liten karaktär som tar sig fram 

i spelet genom att använda kommandon för textredigeringsverktyget VIM. Ett tredje exempel 

är det grafiska spelet CodeCombat där eleven spelar en hjälte som ska kriga sig fram bland 

medeltida hålor genom att koda hjältens rörelser. 

Det finns forskning som pekar på att spelifiering inte alltid är något positivt inom utbildning. 

Enligt Hoffman och Nadelson (2010) är det relativt otroligt att det höga engagemanget som 

spel skapar inte behöver översättas till inlärning och i en metastudie av Vihavainen, 

Airaksinen, och Watson, (2014) var spelbaserad undervisning i programmering den metod 

som lyckades sämst av de metoder som undersöktes och att programmera tillsammans med 

någon var den metod som lyckades bäst. 
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3 Metod 

3.1 Genomförande 
 

 

Figur 1. Undersökningens arbetsprocess, pilarna beskriver beroenden 

Genomförandet av denna studie kan delas upp i fem moment: litteraturstudie, 

uppgiftsskapande, test på elever, test på lärare samt analys och resultat (se figur 1). För att 

undersöka frågeställningen valdes både ett kvantitativt och ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

Både lärare och elever fick göra uppgifterna. Kvantitativa data samlades in på eleverna före 

och efter de fick göra uppgifterna och kvalitativa data samlades in på lärarna efter de gjort 

uppgifterna.  

För att skapa uppgifterna användes tidigare uppgifter som fanns hos IBM som underlag då 

författarna inte hade tidigare erfarenhet av varken plattformen eller programmeringsspråket. 

Resultatet blev uppgifter uppdelad i två delar, en handledningsdel och en övningsdel. 

Övningsdelen gjordes även om så att det fanns en version med applicerad spelifiering. 

Testet på eleverna gjordes under två tillfällen där det första tillfället sågs som en 

förberedelselektion och andra tillfället sågs som en experimentlektion. Under första tillfället 

fick eleverna svara på en enkät samt skapa ett konto på plattformen IBM Cloud. Andra 

tillfället sågs som ett kvasiexperiment där klassen delades in i två grupper. Båda grupperna 

fick först göra handledningsuppgifterna men fick sedan olika övningsdelar där den ena 

gruppen fick den med applicerad spelifiering och den andra gruppen fick den utan. Efter 

experimentet fick samtliga elever svara på en ny enkät. 
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I samband med att undersökningen på eleverna var klar började undersökningen på lärarna. 

Den gjordes under ett tillfälle där samtliga lärare fick göra handledningsdelen och uppgifterna 

med applicerad spelifiering. Efter det fick lärarna svara på frågor om spelifiering i en intervju. 

3.2 Litteraturstudie 
Innan uppgifterna skapades och experimenten genomfördes gjordes en litteraturstudie för att 

ta reda på hur motivation, intresse och meningsfullhet ska definieras. Även teorier om 

spelifiering söktes och vad som tidigare forskats på inom detta område på skolan. Det har 

sökts artiklar i sökmotorerna Google Scholar och Eric framförallt. Nyckelord som har använts 

har varit följande: Motivation, Intresse, Meningsfullhet, Spelifiering, Utbildning, Lärande 

(både på svenska och engelska). 

3.3 Uppgifter och format 
Lektionerna som experimenten ägde rum på var ca 90 minuter långa. 

3.3.1 Uppgifterna före applicerad spelifiering 
Eftersom att eleverna antogs vara oerfarna programmerare som dessutom aldrig använt sig 

av tjänsten IBM Cloud, så valdes det att dela upp uppgifterna som eleverna skulle lösa i två 

delar. En handledningsdel (Bilaga 3) och en övningsdel (Bilaga 4). 

Handledningsdelens huvudsyfte var att fungera som en introduktion till utvecklingsmiljön 

och programmeringsspråket. Eftersom eleverna antogs sakna erfarenhet i båda dessa, så gavs 

eleverna en introduktion innan eleverna själva skulle försöka lösa problem i denna miljö. 

Handledningsdelen innehöll beskrivande instruktioner till hur man skapade ett projekt och 

hur man programmerar i miljön. Handledningsdelen innehöll även flera bilder så att man lätt 

kunde följa vad det var man skulle göra samt förklaringar av begrepp som antogs vara nya. 

Målet var att eleverna skulle spendera ca 30–45 minuter med handledningsdelen. 

Övningsdelens huvudsyfte var att låta eleverna experimentera själva för att få fram ett 

resultat. De antogs nu kunna navigera runt i miljön på egen hand och programmera 

självständigt. Övningsdelens uppgifter var formulerade på ett sådant sätt att eleverna behövde 

utforska miljön ännu djupare för att kunna lösa uppgifterna. Uppgifternas mål var att utforska 

en smartphones gyrosensor och se hur de kan använda dess parametrar. Eleverna fick 

resterande tid efter handledningsdelen till att lösa övningsdelen, alltså ca 45–60 minuter. 

3.3.2 Uppgifterna efter applicerad spelifiering 
För att spelifiera uppgiftsdelen gicks Kapps (2012) olika spelelement igenom och alla element 

som ansågs var möjliga utifrån ramen för uppgiften togs med. Det identifierades först några 

element som redan fanns inlagda i uppgifterna före spelifieringen.  

• Reglerna var att arbeta individuellt med uppgifterna, externa informationskällor fick 
användas och tidsbegränsningen på 90 minuter.  

• Tid fanns redan inlagd eftersom tidsbegränsningen för lektionen var ca 90 minuter.  

• Spela igen låg också inlagd eftersom eleverna skriver sin kod och testar om den fungerade. 
Antingen fick den önskat resultat eller inte och då fick eleverna ändra lite och försöka igen 
(spela igen). 

• Konkurrens fanns också inlagd eftersom det var tre uppgifter som eleverna skulle arbeta 
med individuellt. Efter experimentet kunde eleverna jämföra sig med varandra om de ville. 
Konflikt undveks för att eleverna inte skulle ställas mot varandra. Samarbete kunde inte 
användas då de hade blivit en faktor att behöva räkna med beroende på vilka elever som 
samarbetade. 

Efter att dessa element identifierats söktes de element som ej var möjliga att implementera 

på grund av tidsbegränsningen och formatet. 
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• Belöningssystem var svårt att implementera eftersom uppgifterna gjordes analogt. Att 
lägga in belöningsbrickor och poäng hade varit svårt eftersom eleverna själva hade fått 
lägga ihop poängen och belöningsbrickorna hade varit tvungna att vara nedskrivna på PDF-
format som lämnades till eleverna. 

• Intressekurva valdes bort då det är ett avancerat instrument som är tidskrävande att lära 
sig. 

Kvar var elementen mål, återkoppling, nivåer och handling (se Bilaga 5 för hela uppgiften). 

För att applicera mål och återkoppling valdes att utöver uppgiftsbeskrivningen lägga till en 

.gif (filformat för rörlig bild) för att representera slutresultatet av uppgiften. Avsikten var att 

eleverna skulle ha något tydligare att jobba mot samtidigt som de konstant fick återkoppling 

på när de hade klarat av uppgiften. 

Handling applicerades på uppgifterna genom att ge uppgiftsbeskrivningen ett Sagan om 

Ringen-tema. Detta gjordes med baktanken av att elevernas smartphone skulle representera 

ett rörligt objekt som hjälpte Frodo. Sedan applicerades även estetik då tipsen symboliserade 

ett pergament och tipsen även fick en bakgrund. 

3.3.3 Pilotstudie 
Innan uppgifterna gavs ut till eleverna genomfördes en pilotstudie där två personer fick göra 

uppgifterna utifrån samma förutsättningar som eleverna hade. Dessa personer hade liknande 

erfarenheter i programmering och ansågs därför vara lämpliga kandidater. Pilotstudien gick 

till så att kandidaterna fick sitta på egen dator och vid start fick de följa en länk som ledde 

dem till uppgiftsinstruktionerna. Datorn var kopplad till en projektor och observerades av 

författarna till denna rapport. Alla navigeringssvårigheter antecknades ner samt att kandi-

daterna fick besvara vad de tyckte var svårt efter uppgiften. Alla kommentarer togs hänsyn till 

och ändrades i uppgifterna.   

3.4 Kvasiexperiment 
Enligt Cook och Campbell (1979) är ett kvasiexperiment ett vanligt experiment som saknar en 

av följande tre element: 

• Slumpmässigt urval och slumpmässig indelning av grupper. 

• Kontrollgrupp. 

• För- och eftertest. 

I detta experiment har det inte funnits ett slumpmässigt urval, men en kontrollgrupp och ett 

för- och eftertest. Därför är detta experiment ett kvasiexperiment.  

I enlighet med Denscombe (2016) delades eleverna in i två grupper där båda grupperna fick 

göra samma programmeringsuppgifter men den ena gruppens uppgifter hade spelifierats. De 

spelifierade uppgifterna hade fått elementen mål, återkoppling, handling och estetik. Den 

andra gruppen användes som en kontrollgrupp och det var nödvändigt för att isolera 

spelifiering som den ändrade faktorn. Eleverna gavs ett frågeformulär innan de genomförde 

uppgiften (förtest) och ett frågeformulär efter att de genomfört uppgiften (eftertest) med i 

huvudsak identiska frågor. Genom en för- och eftertestdesign kunde förändring mätas i 

frågorna i frågeformuläret. 

3.5 Urval 
Två klasser från teknikprogrammet från en skola i Stockholmsområdet valdes ut. Detta 

gjordes som ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007) då tiden för datainsamlingen var begränsad 

och det var en skola som var öppen för kontakt med näringslivet. I och med att eleverna gick 
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Teknikprogrammet läste de även kursen Programmering 1 den terminen och förväntades 

därför ha begränsad men befintlig programmeringskunskap när experimentet genomfördes. 

I den första klassen (klass A) på 34 personer deltog 29 personer på det första tillfället och 29 

på det andra tillfället. Endast data från elever som deltog på båda tillfällena togs med i 

undersökningen, vilket medförde ett bortfall på 9 personer från klass A. Det blev dessutom 

ett bortfall på två personer på grund av kontrollfrågorna (kontrollfrågorna beskrivs i 3.6.1). 

Det medför att resultat från 23 personer tagits med. I den andra klassen (klass B) på 35 

personer deltog 30 personer på det första tillfället och 28 på det andra tillfället. Även här blev 

det ett bortfall på 9 personer och därför har resultat från 26 personer tagits med. Alltså togs 

data från 49 personer med i studien. För att slumpa vilka elever som skulle få göra spelifierade 

programmeringsuppgifter numrerades klasslistorna och de med jämnt nummer fick de spel-

ifierade uppgifterna och de med udda nummer fick agera kontrollgrupp. 

3.5.1 Könsfördelning 

 

Figur 2. Könsfördelningen för hela gruppen 

Sammanlagt i Sverige är könsfördelningen på Teknikprogrammet 16 % kvinnor och 84 % män 

(Skolverket, 2017b) och experimentets är därför representativt (se figur 2). 

3.5.2 Åldersfördelning 
Samtliga elever gick i årskurs två på gymnasiet och 92 % var födda år 2000. Resterande 

procent var födda året innan eller året efter.  
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3.5.3 Antagningspoäng 

 

Figur 3. Fördelningen av gymnasieantagningspoäng för hela gruppen 

Gruppens medelvärde på antagningspoäng var 275,5 med standardavvikelse 31,9 (se figur 3).  

3.5.4 Betyg i matematik 

 

Figur 4. Fördelning av matematikbetyg för hela gruppen 

Gruppens snittbetyg i senaste matematikkursen var C (se figur 4).  
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3.5.5 Programmeringserfarenhet 

 

Figur 5. Gruppens fördelning av programmeringserfarenhet 

De flesta elever svarade att de hade programmerat i 3–6 månader vilket betyder att eleverna 

började programmera samma termin som denna undersökning genomfördes (se figur 5).   

3.5.6 Erfarenhet av PC- eller konsolspel 

 

Figur 6. Gruppens fördelning av hur ofta eleverna spelar dator- eller konsolspel 

Över 90 % angav att det spelade PC- eller konsolspel varje vecka. Det fanns ingen skillnad på 

könsfördelningen och spelerfarenheten (se figur 6).  
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3.6 Enkäter 
Två enkäter skapades, en som förtest och en som eftertest. 

3.6.1 Förtest 
Enkäten som gavs ut innan eleverna fick göra uppgifterna innehöll en fråga om vilket nummer 

de tilldelats (för att kunna koppla samma för- och eftertest), sex frågor för bakgrundsfaktorer 

(ålder, kön, spelvana, programmeringsvana och betyg i skolan), hädanefter kallade 

bakgrundsfrågor, och 20 frågor om motivation, intresse och meningsfullhet hädanefter 

kallade huvudfrågorna.  

Huvudfrågorna kom mestadels från Mitchell (1992) som gjorde en undersökning om 

matematik och intresse och meningsfullhet. Övriga frågor var inspirerade av Fundeborg, 

Hellquist och Nilssons (2016) arbete om studiemotivation hos studenter. Frågorna kate-

goriserades efter motivation, intresse och meningsfullhet och finns i Bilaga 1. Tabell 1 be-

skriver frågornas kategorisering. 

 Tabell 1:  Beskrivning av vilka frågor som tillhör vilken kategori 

Kategori Frågor 

Motivation 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 
Situerat intresse 1, 12, 17, 18, 19 
Personligt intresse 4, 11, 13, 14, 15, 16 
Meningsfullhet 8, 20 

 

Huvudfrågorna hade 5 svarsalternativ: Instämmer inte alls, Instämmer delvis inte, 

Instämmer delvis, Instämmer helt och Osäker och var indelade i en Likert-skala där in-

stämmer inte alls kodades om till värde 1 och instämmer helt kodades om till värde 4, Osäker 

kodades om till 0.  

Enligt Krosnick (1991) finns risken med frågeformulär att respondenten utmattas av 

formuläret och därför endast kryssar i svar på måfå. För att minimera detta har formuläret i 

enlighet med Denscombe (2016) skapats så enkelt som möjligt för respondenterna att fylla i 

med tydliga frågor på enkel svenska, frågor som är intuitiva att svara på och angivit hur många 

frågor det handlar om och ungefär hur lång tid det tar att besvara frågeformuläret. En 

kontrollfråga lades in för att upptäcka om några respondenter svarade på måfå. Fråga 18 är 

en kontrollfråga till fråga 17.  

Enkäterna valdes att göras som ett webbaserat frågeformulär. Detta med anledning av tre 

saker: 

• Tidsramen för analysen var mycket kort och genom att ha ett webbaserat frågeformulär 
överförs responsen automatiskt till en Excel-fil. 

• Respondenterna kommer att ha tillgång till en dator vid tillfället och kommer behöva 
använda den i samband med att enkäten besvaras. 

• Respondenterna går Teknikprogrammet på gymnasiet och förväntas därför ha hög dator-
vana 

3.6.2 Eftertest 
Eftertestet innehöll samma huvudfrågor som förtestet och hade ytterligare 6 frågor. Första 

frågan behandlade hur många uppgifter respondenten hunnit med, fråga 2–4 behandlade 
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respondentens upplevda skillnad före och efter uppgifterna och de 2 sista frågorna handlade 

om respondentens upplevelse av IBM Cloud. Dessa frågor går att finna i Bilaga 2. 

Fråga 2 i eftertestet (fråga 22 i analysen) klassificerades som en fråga om situerat intresse och 

fråga 3 (fråga 23 i analysen) klassificerades som personligt intresse. 

3.7 Intervjuer 
Fyra gymnasielärare i programmering intervjuades för att få ett djup i undersökningen och 

enlig Bryman (1997) ”göra större anspråk på att deras [forskarnas] slutsatser är säkra, efter-

som de bekräftas på två olika sätt” (Bryman, 1997, s. 157). Intervjuerna kan dock ge mot-

sägande resultat mot enkäterna och Bryman menar att det stämmer väl överens med idén 

bakom triangulering. Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturellt sätt efter att lärarna 

hade fått genomföra handledningsdelen och de spelifierade uppgifterna som skapats för elev-

erna. Lärarna fick dessutom göra andra uppgifter i IBM Cloud skapade av IBM och kunde på 

så sätt jämföra de spelifierade uppgifterna med de uppgifter som ej var spelifierade. 

Intervjufrågornas mål var att försöka se vilken attityd lärarna hade till spelifiering samt deras 

inställning kring uppgifterna som hade skapats (se Bilaga 6). 

3.8 Metodkombination 
I detta examensarbete har en metodkombination gjorts mellan ett kvasiexperiment och 

intervjuer. Enligt Denscombe (2016) kan det i samhällsvetenskaplig forskning vara intressant 

att se på samma fenomen från flera håll genom en så kallad metodologisk triangulering vilket 

betyder att två metoder har kombinerats, i detta fall ett kvantitativt kvasiexperiment och 

kvalitativa intervjuer. Syftet med metodkombinationen har varit att ”bygga upp fynd” 

(Denscombe, 2016, s. 219), det vill säga att den ena metoden styrker den andra metoden. I 

detta arbete har intervjuerna gjorts för att stärka insamlade data från kvasiexperimentet. Det 

kan uppstå motsägande resultat mellan metoderna vilka i så fall vägs mot varandra. I detta 

arbete har de data som samlats in på ett kvantitativt tillvägagångsätt en något större vikt för 

resultatet än de data som samlats in på ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta eftersom mer 

kvantitativa data samlats in och att detta var arbetets ursprungliga design.  

3.9 Analysmetod 

3.9.1 Kvantitativa data 
Då insamlade data är på ordinalskala och inte är normalfördelad har icke-parametriska tester 

använts för att mäta skillnader och likheter hos elevernas svar. Mann-Whitney tester har 

använts för att mäta skillnader mellan grupperna, Wilcoxon signed-rank-tester har använts 

för att mäta parvis data före och efter uppgifterna. Spearman tester har använts för att mäta 

korrelation mellan bakgrundsfrågorna och huvudfrågorna. På samtliga tester har en 

signifikansnivå på p <0,05 valts vilket är vanligast inom samhällsorienterad forskning 

(Denscombe, 2016). 

Då enkäterna samlades in med Google Forms användes Google Spreadsheet för att analysera 

resultaten och göra de statistiska beräkningarna. Varken Mann-Whitney, Wilcoxon eller 

Spearman fanns inlagda som färdiga funktioner och dessa har därför skrivits in genom Google 

Apps Scripts med hjälp av JavaScript. Beräkningarna har sedan kontrollerats med stickprovs-

tester mot mjukvaran SPSS.  

Kvantitativa data är insamlad på ordinalskalenivå vilket betyder att frågor kan jämföras och 

att svarsalternativen har kodats om till en Likert-skala. Frågor om bakgrund var på nominal-

skalenivå och kunde därför inte rangordnas eller mätas mot varandra (Denscombe, 2016) 

men har använts för att hitta korrelationer mellan huvudfrågorna och bakgrundsfrågorna.  
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Rapportens data har analyserats med hjälp av statistiska tester enligt nedan: 

1. Först gjordes Wilcoxon signed-rank-tester parvis före och efter på den spelifierade 

gruppen (SG) och kontrollgruppen (KG) separat för att mäta om det skett några 

signifikanta skillnader inom grupperna före mot efter att uppgifterna gjorts. 

2. Sedan gjordes Mann-Whitney-tester mellan grupperna. Först före experimentet för 

att se om det fanns några signifikanta skillnader innan, sedan efteråt för att se om det 

uppstått några signifikanta skillnader efter. 

3. Sist gjordes Spearman-tester för att mäta korrelationer mellan bakgrundsfrågorna 

och huvudfrågorna. Spearman-testerna gjordes separat på båda grupperna både 

innan och efter experimentet. I Spearman-testerna har resultat där korrelations-

koefficienten varit över 0.3 och under -0.3 och signifikansnivån varit under p <0.05 

studerats extra. Korrelationstalens tolkning ses i tabell 2. 

Tabell 2. Beskrivning av korrelationstalens betydelse (Mukaka, 2012) 

Korrelationstal Tolkning 

0,70 till 1,00 (-0,70 till -1,00) Stark korrelation 

0,50 till 0,70 (-0,50 till -0,70) Medel korrelation 
0,30 till 0,50 (-0,30 till -0,50) Svag korrelation 

 

3.9.2 Kvalitativa data 
Insamlad kvalitativa data har valts att analyseras Ad hoc, det vill säga att man använt olika 

angreppssätt och tekniker för att skapa mening. Det används alltså ingen specifik eller enstaka 

metod för att analysera materialet utan det kan växlas mellan olika tekniker så som 

meningskoncentrering eller meningstolkning. Enligt Kvale (1997) kan man genom en sådan 

taktik finna förbindelser och strukturer som kan få betydelse för forskningsprojektet trots att 

intervjun inte avgett någon samlad innebörd. Denna metod valdes eftersom meningen med 

intervjuerna var att komplettera kvasiexperimentet och på så sätt få lärarnas synvinkel på 

spelifiering inom samma kategorier (motivation, intresse och upplevd meningsfullhet). 

Taktiken för att analysera denna kvalitativa data var att gå igenom samtliga transkriberingar 

av intervjuerna, och försöka finna meningar eller ord som kunde kopplas till spelifiering, 

Kapps (2012) elva olika spelelement, motivation, intresse eller upplevd meningsfullhet. 

3.10 Etiska förhållningsätt 
Enligt Denscombe (2016) finns det fyra huvudprinciper för forskningsetiska koder. Dessa 

koder ska:  

• Skydda deltagarens intressen. 

• Garantera att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat 
samtycke. 

• Undvika falska förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig 
integritet. 

• Följa den nationella lagstiftningen. 

Denscombe (2016, s. 428) 

För att skydda deltagarens intressen bör forskaren se till att deltagaren inte lider någon fysisk, 

psykologisk eller personlig skada till följd av forskningen, se till att deltagarna ska kunna få 

ut nytta från forskningen samt att deltagarna behandlas på ett rättvist och lika sätt. Det ansågs 

att ingen deltagare var utsatt för risk av någon form av skada samt att ingen deltagare 
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särbehandlades på något sätt. Det ansågs att resultatet i denna forskning kunde gynna elev-

ernas framtida undervisning och därför fanns det ett intresse för eleverna. Samtliga elever 

blev lovade att deras bidragande skulle vara anonym och att all information skulle vara 

konfidentiell. 

Innan varje deltagande moment så fick varje deltagare reda på vilka rättigheter de hade. Detta 

för att försäkra att samtliga deltagare visste att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt 

att dra sig ur om de ville.  

Falska förespeglingar och oriktiga framställningar undveks genom att öppet och ärligt 

förklara för samtliga deltagare vad undersökningen handlade om och vad resultaten skulle 

kunna komma att användas till.  

För att se till att forskningen följde den nationella lagstiftningen undvek forskningen att 

undersöka känsliga ämnen för att undvika att datainsamlingsmetoderna bröt mot några lagar.   
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4 Resultat och Analys 

Resultatet har delats upp i tre delar: motivation, intresse och meningsfullhet. Varje del är 

sedan uppdelad i beskrivning och analys. I beskrivningen beskrivs resultaten av enkäterna 

med förklarande text och tabeller. Efter resultaten från enkäterna beskrivs relevanta citat från 

lärarintervjuerna.  

I resultatet och diskussion kommer kontrollgruppen betecknas KG och den spelifierade 

gruppen betecknas SG. 

Tre olika tester har använts och här kommer korta förklaringar till hur de kan tydas.  

• Wilcoxon-testerna jämför parvis samma elevs svar före och efter och sammanställer 
därefter alla elevers sammanlagda skillnad och beskriver om skillnaden är signifikant eller 
inte. I Wilcoxon-testernas tabeller redovisas Z-värde, p-värde och r-värde. Z beskriver 
standardavvikelsen från 0, p-värdet beskriver hur troligt det är att Z-värdet är statistiskt 
signifikant (inte en slump) där p <,05 antas vara statistiskt signifikant. r-värdet beskriver 
effektstorleken, alltså hur stor effekt frågan förväntas ge.  

• Mann-Whitney-testerna jämför de två olika grupperna och beskriver om någon statistisk 
signifikans finns mellan gruppernas svar. I Mann-Whitney redovisas U-värde, p-värde och 
r-värde. U-värdet beskriver rankningspoängen som används i testet, p-värdet beskriver hur 
troligt det är att U-värdet är statistiskt signifikant där p <,05 antas vara statistiskt 
signifikant. r-värdet beskriver effektstorleken.  

• Spearman-testerna undersöker om det finns korrelationer mellan bakgrundsfrågorna och 
huvudfrågorna. I testerna redovisas r-värde och p-värde för varje korrelation där r-värdet 
är korrelationskoefficienten som beskriver hur stark korrelationen är och om korrelationen 
är positiv eller negativ. p-värdet beskriver om korrelationen är statistiskt signifikant där  
p <,05 antas vara statistiskt signifikant.  
 

I beskrivningarna står Mdn för median. 

4.1 Motivation 

4.1.1 Resultat av motivation 
I enkäten behandlade fråga 2, 3, 5, 6, 7, 9 och 10 elevernas motivation, där fråga 2, 3 och 5 ses 

som motivation som beror på inre faktorer och fråga 6, 7, 9 och 10 ses som motivation som 

beror på yttre faktorer.  

Enligt tabell 3 är fråga 6 (Jag motiveras att programmera när jag vet att mina 

klasskamrater kommer att se resultatet) statiskt säkerställd i både SG (Z =-2,89; p = ,004; 

r =-,48) och KG (Z =-2,61, p = ,009, r =-,36) där Mdnföre = 2 och Mdnefter = 3 för SG och  

Mdnföre = 2 och Mdnefter = 3 för KG.  

Båda grupperna kände att de blev mer motiverade till att programmera när klasskamraterna 

kommer få se resultatet efter att ha gjort uppgifterna. 

Tabell 3. Wilcoxon signed-rank-test parvis före och efter uppgifterna uppdelat per grupp 
 SG  KG 

Fråga Z p r  Z p r 

Fråga 2 -1,34 ,18 -,21  -1,31 ,19 -,18 
Fråga 3 0,00 1,00 ,00  -1,41 ,25 -,20 
Fråga 5 -0,54 ,59 -,081  -1,51 ,13 -,21 
Fråga 6 -2,89 ,004 -,48  -2,61 ,009 -,36 
Fråga 7 -0,27 ,79 -,041  -1,17 ,24 -,16 
Fråga 9 -0,55 ,60 -,085  -0,45 ,65 -,065 
Fråga 10 -1,67 ,16 -,29  -0,79 ,43 -,12 
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Tabell 4 visar om det fanns skillnader mellan den spelifierade gruppen och kontrollgruppens 

svarsalternativ, före och efter de fick göra uppgifterna. Eftersom att ingen data i tabell 4 är 

statistiskt säkerställd kan man inte säga om någon av uppgiftssamlingarna gjort någon större 

påverkan på de olika grupperna, i jämförelse med varandra.  

Tabell 4. Mann-Whitney-test SG mot KG uppdelat på förtest och eftertest 
 Förtest  Eftertest 

Fråga U p r  U p r 

Fråga 2 276 ,83 -,032  265 ,67 -,061 
Fråga 3 254 ,51 -,095  233 ,35 -,14 
Fråga 5 236 ,18 -,19  279 ,70 -,055 
Fråga 6 196 ,34 -,15  234 ,28 -,16 
Fråga 7 276 ,82 -,034  275 ,61 -,072 
Fråga 9 263 ,65 -,065  215 ,88 -,023 
Fråga 10 179 ,43 -,12  192 ,50 -,10 

 

Tabell 5 visar två positiva korrelationer som fanns före testet men inte efter. En mellan fråga 

7 (Jag motiveras att programmera av att jag vill få bra betyg) och elevernas mattebetyg  

Spearmans r(22) = ,52; p = ,014; samt en mellan fråga 9 (Jag motiveras att programmera 

av att jag får hjälpa andra i klassen.) och elevernas antagningspoäng Spearmans r(22) = ,47; 

p = ,032. Den ena korrelationen innebär att elever med högre mattebetyg är de som motiveras 

av att de vill få bra betyg och den andra korrelationen innebär att elever med högre 

antagningspoäng är de som motiveras av att de får hjälpa andra i klassen. 

Tabell 5 visar också att efter att eleverna fick göra uppgifterna så fanns det en positiv 

korrelation mellan fråga 10 (Min motivation ökar när jag får programmera tillsammans 

med någon.) och elevernas spelerfarenhet Spearmans r(22) = ,55; p = ,018. Denna korrelation 

innebär att det finns ett samband mellan hur mycket eleverna spelar spel och hur mycket 

deras motivation ökar om de får programmera tillsammans med någon. 

Tabell 5. Spearman-test på SG 
 Programm-

eringserfarenhet 
 Spelerfarenhet  Matematikbetyg  Antagnings-

poäng 
Fråga r p  r p  r p  r p 

Före 

Fråga 2 -,080 ,73  ,047 ,84  ,24 ,28  ,006 ,98 
Fråga 3 ,42 ,057  ,28 ,23  ,23 ,33  ,32 ,15 
Fråga 5 ,081 ,72  ,053 ,82  -,21 ,35  ,30 ,17 
Fråga 6 ,30 ,23  ,12 ,65  -,010 ,97  ,24 ,33 
Fråga 7 -,28 ,20  ,34 ,13  ,52 ,014  -,051 ,82 
Fråga 9 -,12 ,61  ,093 ,69  -,042 ,86  ,47 ,032 
Fråga 10 -,15 ,54  ,46 ,054  -,42 ,085  -,096 ,71 

Efter 

Fråga 2 -,034 ,88  ,032 ,89  ,071 ,76  -,12 ,60 
Fråga 3 ,34 ,13  ,43 ,053  -,17 ,47  ,40 ,077 
Fråga 5 -,23 ,30  -,23 ,31  -,19 ,41  -,40 ,067 
Fråga 6 -,038 ,87  -,13 ,58  ,084 ,72  ,28 ,22 
Fråga 7 -,10 ,64  ,36 ,097  ,19 ,39  ,31 ,16 
Fråga 9 -,24 ,30  ,26 ,27  ,14 ,56  ,19 ,43 
Fråga 10 -,15 ,57  ,55 ,018  ,019 ,94  -,098 ,70 
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Enligt tabell 6 fanns det positiva korrelationer mellan fråga 3 (Jag motiveras att 

programmera av att jag lär mig sådant jag inte visste om programmering) och elevens 

mattebetyg Spearmans r(27) = ,55; p = ,006; samt fråga 3 och elevens antagningspoäng 

Spearmans r(27) = ,72; p <,001. Dessa korrelationer visar att elever med högre mattebetyg är 

de som motiveras av att lära sig sådant de inte visste om programmering, och samma sak för 

antagningspoäng. Dessa korrelationer fanns också både före och efter uppgifterna var gjorda.  

Efter att eleverna gjort uppgifterna fanns det en positiv korrelation mellan fråga 10 (Min 

motivation ökar när jag får programmera tillsammans med någon.) Spearmans r(27) = ,54; 

p = ,009 och programmeringserfarenhet. Denna korrelation innebär att det finns ett samband 

mellan elevernas programmeringserfarenhet samt hur motiverade de känner sig när de får 

programmera tillsammans med någon. 

Tabell 6. Spearman-test på KG 
 Programm-

eringserfarenhet 
 Spelerfarenhet  Matematikbetyg  Antagnings-

poäng 
Fråga r p  r p  r p  r p 

Före 

Fråga 2 ,16 ,48  ,077 ,73  -,14 ,52  ,013 ,95 

Fråga 3 ,045 ,83  -,021 ,92  ,55 ,006  ,72 <,001 
Fråga 5 ,30 ,16  ,22 ,30  -,23 ,28  -,24 ,25 
Fråga 6 ,35 ,10  ,23 ,29  ,34 ,12  ,21 ,35 
Fråga 7 ,056 ,80  -,25 ,24  -,022 ,92  ,19 ,39 
Fråga 9 ,014 ,95  ,068 ,75  ,097 ,65  ,38 ,070 
Fråga 10 ,25 ,26  ,30 ,17  ,046 ,84  ,15 ,51 

Efter 

Fråga 2 -,083 ,70  -,19 ,37  ,14 ,51  ,38 ,068 
Fråga 3 ,38 ,075  ,12 ,57  ,43 ,039  ,53 ,010 
Fråga 5 ,13 ,56  ,099 ,65  ,030 ,89  -,077 ,72 
Fråga 6 ,29 ,17  ,057 ,79  ,12 ,58  ,22 ,30 
Fråga 7 ,22 ,31  -,044 ,84  ,051 ,81  ,13 ,58 
Fråga 9 ,34 ,15  ,12 ,60  ,095 ,69  ,24 ,34 
Fråga 10 ,54 ,009  ,26 ,25  ,10 ,65  ,14 ,54 

 

I intervjuerna var det två av fyra lärare som nämnde faktorer som visade på motivation. Båda 

lärarna nämner flera spelifieringsaspekter som kan hjälpa till att bidra till motivation hos 

eleverna. Lärare 1 nämner att hen tror att tid och mål som viktiga faktorer och lärare 4 nämner 

handling och att spel i sig är motiverande för eleverna. Lärare 1 säger också att hen tror på att 

göra uppgifterna betygsgrundande kan vara bra för elevernas motivation. Det visar att lärare 

1 tycker att eleverna gynnas av yttre motivation. 

Att vara tydlig med instruktioner tycker jag fungerar jättebra. 

Framför allt att ha en tydlig tidsbegränsning, säga typ “Ni 

måste vara färdiga i slutet av lektionen” så blir det mer fokus, 

mindre prat med kompisar. (Lärare 1) 

Det blir inte den här “jag kan vara färdig när som helst” utan 

det blir mer “jag måste vara färdig i slutet av lektionen, nu 

måste jag satsa på att det ska vara färdigt”. Framför allt om 

man har betygsättande, om man har att man får ett bättre 
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betyg om man har gjort ett bättre arbete då blir det en extra 

twist på det i och med att eleverna måste lägga fokus på det 

också. Det är det utmanande i det som fungerar som grepp. Att 

eleverna triggas igång på det. (Lärare 1) 

“Den som är klar först får gå hem tidigare”, det har man väll 

gjort undermedvetet utan att vara medveten om att det är den 

typen av grepp man tar. (Lärare 1) 

Jag läste en seriebok som hette “C++ for beginners”, “Python for 

beginners” och så vidare som hade väldigt tydlig handling. 

Handling krävs för att få eleverna motiverade. (Lärare 4) 

Väldigt många ungdomar idag spelar spel och det här är ett bra 

sätt att fånga deras uppmärksamhet och öka deras motivation. 

(Lärare 4) 

4.1.2 Analys av motivation 
Ingen statistisk signifikant data uppstod när gruppernas svar jämfördes med varandra. Det är 

alltså svårt att besvara om den uppmätta resultatskillnaden inte uppkommit av en slump.  

Gruppernas enskilda resultat visar dock en statistisk signifikans på fråga 6 (Jag motiveras att 

programmera när jag vet att mina klasskamrater kommer att se resultatet) både hos SG 

och KG, vilket pekar på att båda grupperna blev mer motiverade av att dela med sig av sina 

resultat efter de var klara. Detta kan bero på att samtliga elever fick lösa uppgifterna 

individuellt och det fanns heller inget moment som gav eleverna möjlighet att visa varandra 

deras resultat.  

I SG fanns det statiskt signifikanta korrelationer mellan fråga 7 (Jag motiveras att 

programmera av att jag vill få bra betyg) och elevens mattebetyg samt mellan fråga 9 (Jag 

motiveras att programmera av att jag får hjälpa andra i klassen.) och elevernas antagnings-

poäng. Båda dessa fanns endast innan eleverna gjorde uppgifterna men inte efter. För den 

första korrelationen kan det betyda att de eleverna med högre mattebetyg höll mindre med 

om påståendet efter de gjort uppgifterna eller att eleverna med lägre mattebetyg höll mer med 

om påståendet efter de gjort uppgifterna. Medelvärdet för uppgiften visar att medelvärdet låg 

på 2,91 innan och 2,96 efter. Detta innebär att hela gruppens åsikt har ökat men inte mycket. 

För den andra korrelationen kan det betyda att de eleverna med höga antagningspoäng höll 

mindre med om påståendet efter de gjort uppgifterna eller att eleverna med lägre 

antagningspoäng höll mer med påståendet efter de gjort uppgifterna. Medelvärdet för 

uppgiften visar att medelvärdet låg på 2,55 innan och 2,41 efter. Detta innebär att hela 

gruppens åsikt har minskat men inte mycket. Båda dessa frågor saknade statistiskt sign-

ifikanta korrelationer i kontrollgruppen. 

SG visade även en korrelation mellan fråga 10 (Min motivation ökar när jag får 

programmera tillsammans med någon.) och elevernas spelerfarenhet endast efter att 

eleverna fått göra uppgifterna. Denna korrelation var inte statiskt signifikant i KG. 

Både lärare 1 och 4 pekar på tidsbegränsning, mål och handling som faktorer som påverkar 

elevens motivation, vilket också är några av Kapp (2012) spelelement. Både Kapp och lärarna 

poängterar att dessa spelelement ökar motivationen. Lärare 1 säger att dessa faktorer bidrar 

till ökat fokus och lärare 4 förklarar att spela spel är ett bra sätt att fånga deras 

uppmärksamhet på. Lärare 1 anser också att bättre betyg kan vara en betydande faktor för 
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ökad motivation. Detta skulle peka på att det är de yttre faktorerna som påverkar elevens 

drivkraft vilket är en aspekt av motivation enligt Jenner (2006). 

4.2 Intresse 

4.2.1 Resultat av intresse 
4.2.1.1 Situerat intresse 

Frågorna 1, 12, 17, 18, 19, 22 behandlade situerat intresse. 

Tabell 7 visar om eleverna i de olika grupperna har ändrat sig i frågorna efter att de gjort 

uppgifterna. I SG har en statistik säkerställd skillnad skett i fråga 1 (Jag är motiverad att 

programmera) (Z = -2,89; p = ,004; r = -,46) där Mdnföre = 3 och Mdnefter = 3. I kontroll-

gruppen har inga statistiskt signifikanta skillnader skett.  

Tabell 7. Wilcoxon signed-rank-test parvis före och efter uppgifterna uppdelat per grupp 
 SG  KG 

Fråga Z p r  Z p r 

Fråga 1 -2,89 ,004 -,46  -1,27 ,30 -,16 
Fråga 12 -0,26 ,80 -,040  -0,055 ,96 -,008 
Fråga 17 -1,51 ,20 -,25  -1,33 ,18 -,20 
Fråga 18 0,000 1,000 ,000  -0,84 ,40 -,12 
Fråga 19 -0,58 ,65 -,089  -1,62 ,11 -,23 

 

Tabell 8 visar om det fanns några skillnader mellan SG och KG innan och efter de fick göra 

uppgifterna för frågor som handlar om situerat intresse. Inga statistiskt säkerställda 

skillnader fanns mellan grupperna före uppgifterna. Efter att eleverna fått göra uppgifterna, 

fanns det en signifikant skillnad i fråga 18 (Programmeringslektionerna är tråkiga) (U =192; 

p = ,045; r = ,29) där i SG Mdnföre = 2, Mdnefter = 2 och i KG Mdnföre = 2 och Mdnefter = 1. Notera 

att i fråga 18 betyder höga värden att eleven tycker att programmeringslektionerna är tråkiga. 

Tabell 8. Mann-Whitney-test SG mot KG uppdelat på förtest och eftertest 
 Förtest  Eftertest 

Fråga U p r  U p r 

Fråga 1 206 ,13 -,22  252 ,67 -,062 
Fråga 12 271 ,96 -,008  271 ,96 -,008 
Fråga 17 211 ,18 -,20  217 ,14 -,21 
Fråga 18 236 ,40 -,12  192 ,045 -,29 
Fråga 22 Ej med i förtestet  295 ,96 -,007 

 

Tabell 9 visar korrelationerna mellan bakgrundsfrågorna och huvudfrågorna för SG. Tabellen 

visar att före uppgifterna gjordes fanns en statistiskt signifikant positiv korrelation mellan 

fråga 12 (När jag programmerar gör jag det helst själv) och programmeringserfarenhet 

Spearmans r(22) = ,51; p = ,020. Den korrelationen kvarstod även efter uppgifternas hade 

gjorts. Det fanns även en positiv korrelation mellan fråga 1 (Jag är motiverad att 

programmera) och programmeringserfarenhet, innan eleverna fick göra uppgifterna 

Spearmans r(22) =,63, p = ,002 men inte efter. Fråga 17 (Våra programmeringslektioner är 

roliga.) hade en positiv korrelation med spelerfarenhet efter uppgifterna Spearmans  

r(22) = ,47; p = ,031; men inte före.  

Korrelationerna visar att elever som har programmerat mycket tidigare är de som vill sitta 

själva och programmera. Elever som hade spelat mycket datorspel tyckte att pro-

grammeringslektionerna var roligare efter att det fått göra de spelifierade uppgifterna. Elever 
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som hade programmeringserfarenhet kände sig motiverade att programmera innan upp-

gifterna men inte efter. 

Tabell 9. Spearman-test på SG 
 Programm-

eringserfarenhet 
 Spelerfarenhet  Matematikbetyg  Antagnings-

poäng 

Fråga r p  r p  r p  r p 

Före 

Fråga 1 ,63 ,002  ,22 ,33  ,023 ,92  ,41 ,062 
Fråga 12 ,51 ,020  -,14 ,55  ,22 ,34  ,35 ,19 
Fråga 17 ,11 ,65  ,15 ,53  ,29 ,22  ,39 ,093 
Fråga 18 -,081 ,73  ,23 ,31  -,047 ,84  -,25 ,28 
Fråga 19 ,26 ,24  ,095 ,67  -,18 ,43  -,12 ,61 

Efter 

Fråga 1 ,41 ,071  ,13 ,57  -,11 ,66  ,26 ,28 
Fråga 12 ,50 ,022  -,37 ,099  ,16 ,49  ,29 ,21 
Fråga 17 ,27 ,24  ,47 ,031  -,24 ,30  ,20 ,38 
Fråga 18 ,031 ,90  ,095 ,68  ,18 ,44  -,17 ,47 
Fråga 19 -,25 ,27  ,066 ,78  ,094 ,69  -,28 ,23 

 

Tabell 10 visar att innan uppgifterna gjordes fanns tre positiva korrelationer. Fråga 12 (När 

jag programmerar gör jag det helst själv.) korrelerade med antagningspoäng Spearmans 

r(27) = ,56; p = ,005; fråga 19 (Våra andra ämnen är roligare än programmering.) 

korrelerade med matematikbetyget Spearmans r(27) = ,44; p = ,036 och fråga 1 (Jag är 

motiverad att programmera.) korrelerade med antagningspoäng Spearmans r(27) = ,42;  

p = ,044. Fråga 1 korrelerade även med antagningspoäng Spearmans r(27) = ,50; p = ,013 

efter att eleverna gjort uppgifterna. Detta tyder på att elever med höga antagningspoäng 

kände sig mer motiverade att programmera. 

Tabell 10. Spearman-test på KG 
 Programm-

eringserfarenhet 
 Spelerfarenhet  Matematikbetyg  Antagnings-

poäng 
Fråga r p  r p  r p  r p 

Före 

Fråga 1 ,06 ,79  ,10 ,64  ,04 ,86  ,42 ,044 
Fråga 12 ,061 ,78  -,031 ,89  ,33 ,11  ,56 ,005 
Fråga 17 ,005 ,98  ,065 ,76  ,029 ,89  ,30 ,16 
Fråga 18 ,27 ,22  ,084 ,70  ,40 ,059  ,081 ,72 
Fråga 19 ,39 ,065  ,090 ,68  ,44 ,036  ,017 ,93 

Efter 

Fråga 1 ,24 ,25  ,13 ,56  ,30 ,16  ,50 ,013 
Fråga 12 ,17 ,44  ,24 ,26  ,18 ,41  ,32 ,14 
Fråga 17 ,14 ,52  ,16 ,47  -,084 ,70  ,36 ,087 
Fråga 18 ,37 ,073  ,40 ,05  ,21 ,32  ,008 ,97 
Fråga 19 ,22 ,30  ,14 ,51  ,22 ,30  -,088 ,68 
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4.2.1.2 Personligt intresse 

Frågorna 4, 11, 13, 14, 15, 16 och 23 behandlade personligt intresse. 

Tabell 11 visar om eleverna i de olika grupperna har ändrat sig i frågorna efter att de gjort 

uppgifterna. I denna tabell finns inga statistiskt säkerställda skillnader.  

Tabell 11. Wilcoxon signed-rank test parvis före och efter uppgifterna uppdelat per grupp 
 SG  KG 

Fråga Z p r  Z p r 

Fråga 4 -0,83 ,41 -,13  -0,15 ,88 -,022 
Fråga 11 -1,51 ,13 -,25  -0,18 ,94 -,025 
Fråga 13 -1,41 ,25 -,21  För få datapunkter 
Fråga 14 För få datapunkter  -0,33 ,84 -,045 
Fråga 15 -0,049 ,96 -0,008  -0,38 ,74 -,053 
Fråga 16 0,000 1,000 0,000  -0,83 ,41 -,12 

 

Enligt tabell 12 finns det en statistisk säkerställd skillnad i fråga 11 (När jag programmerar 

känner jag mig smart) före uppgifterna (U = 163; p = ,034; r = -,32) där MdnSG = 3 och  

MdnKG = 3. I eftertestet finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna.  

Tabell 12. Mann-Whitney test SG mot KG uppdelat på förtest och eftertest 
 Förtest  Eftertest 

Fråga U p r  U p r 

Fråga 4 267 ,88 -,022  241 ,33 -,14 
Fråga 11 163 ,034 -,32  249 ,62 -,072 
Fråga 13 210 ,052 -,28  247 ,27 -,16 
Fråga 14 270 ,47 -,10  289 ,83 -,032 
Fråga 15 198 ,13 -,22  199 ,10 -,24 
Fråga 16 191 ,14 -,22  242 ,34 -,14 
Fråga 23 Ej med i förtestet  259 ,72 -,053 

 

Tabell 13 visar korrelationer mellan bakgrundsfrågorna och huvudfrågorna för SG. Före 

uppgifterna fanns korrelationer mellan fråga 13 (Jag tycker programmering är roligt) och 

programmeringserfarenhet Spearmans r(22) = ,54; p = 0,009; fråga 14 (Jag vill bli bra på 

programmering) och programmeringserfarenhet Spearmans r(22) = ,43; p = 0,043 samt 

fråga 16 (Jämfört med andra ämnen så engagerar programmering mig) och pro-

grammeringserfarenhet Spearmans r(22) = ,52; p = ,016. I eftertesterna korrelerade inte 

längre fråga 14 med programmeringserfarenhet. Däremot korrelerade fråga 14 med 

antagningspoängen Spearmans r(22) =0,45, p = ,037; vilket också fråga 15 gjorde (Jämfört 

med andra ämnen så känner jag mig avslappnad när jag programmerar) Spearmans r(22) 

= ,47; p = ,039. 

Det fanns alltså ett samband mellan elever som hade lång erfarenhet av programmering och 

frågor om personligt intresse innan uppgifterna. Efter testerna var det en fråga mindre som 

korrelerade och istället fanns det ett korrelation mellan antagningspoäng och personligt 

intresse i fråga 14 och 15.  

  



 27 

Tabell 13. Spearman test på SG 
 Programm-

eringserfarenhet 
 Spelerfarenhet  Matematikbetyg  Antagnings-

poäng 
Fråga r p  r p  r p  r p 

Före 

Fråga 4 ,000 1,000  ,044 ,85  ,36 ,11  ,12 ,60 
Fråga 11 ,35 ,13  ,26 ,26  ,28 ,23  ,35 ,13 
Fråga 13 ,54 ,009  ,19 ,41  ,033 ,89  ,38 ,082 
Fråga 14 ,43 ,043  ,23 ,31  ,12 ,60  ,42 ,053 
Fråga 15 ,30 ,18  ,11 ,62  ,12 ,59  -,10 ,66 
Fråga 16 ,52 ,016  ,23 ,31  -,034 ,88  ,11 ,63 

Efter 

Fråga 4 ,11 ,63  ,013 ,96  ,090 ,70  -,13 ,56 
Fråga 11 ,22 ,36  ,043 ,86  ,16 ,50  ,41 ,073 
Fråga 13 ,47 ,029  ,23 ,30  -,083 ,71  ,31 ,17 
Fråga 14 ,31 ,16  ,065 ,77  ,17 ,44  ,45 ,037 
Fråga 15 ,35 ,13  ,21 ,36  ,014 ,95  ,47 ,039 
Fråga 16 ,49 ,020  ,34 ,12  -,16 ,49  ,37 ,095 

 

Tabell 14 visar korrelationer mellan bakgrundsfrågorna och huvudfrågorna som handlar om 

personligt intresse för KG. Innan uppgifterna fanns det en korrelation mellan fråga 13 (Jag 

tycker programmering är roligt) och antagningspoängen Spearmans r(27) = ,56; p = ,004; 

fråga 14 (Jag vill bli bra på programmering) och antagningspoängen Spearmans r(27) = ,45; 

p = ,026 och fråga 16 (Jämfört med andra ämnen så engagerar programmering mig) och 

antagningspoängen Spearmans r(27) = ,46; p = ,035. Dessutom korrelerade fråga 15 (Jämfört 

med andra ämnen så känner jag mig avslappnad när jag programmerar) och 

matematikbetyget Spearmans r(27) = ,45, p = ,038. Efter uppgifterna hade korrelationen 

mellan fråga 15 och mattebetyg slutat vara signifikant och fråga 15 korrelerade istället med 

antagningspoäng Spearmans r(27) = ,44; p = ,031. 

I KG fanns det ett samband mellan elevers antagningspoäng och personligt intresse. Det vill 

säga att elever med höga antagningspoäng har ett personligt intresse för programmering  

Tabell 14. Spearman test på KG 
 Programm-

eringserfarenhet 
 Spelerfarenhet  Matematikbetyg  Antagnings-

poäng 
Fråga r p  r p  r p  r p 

Före 

Fråga 4 ,11 ,61  -,054 ,81  ,19 ,39  ,38 ,077 
Fråga 11 ,21 ,34  ,15 ,50  ,054 ,81  ,22 ,33 
Fråga 13 ,19 ,37  ,19 ,38  ,32 ,13  ,56 ,004 
Fråga 14 ,25 ,24  ,14 ,51  ,24 ,27  ,45 ,026 
Fråga 15 ,36 ,098  ,33 ,13  ,45 ,038  ,27 ,22 
Fråga 16 ,20 ,38  ,22 ,33  ,11 ,64  ,46 ,035 

Efter 

Fråga 4 ,27 ,120  ,18 ,41  -,20 ,36  ,14 ,50 
Fråga 11 -,053 ,81  ,16 ,45  ,15 ,47  ,22 ,30 
Fråga 13 ,16 ,47  ,35 ,092  ,26 ,23  ,43 ,038 
Fråga 14 ,22 ,29  ,20 ,36  ,34 ,11  ,49 ,015 
Fråga 15 ,037 ,86  ,14 ,51  ,13 ,54  ,44 ,031 
Fråga 16 ,17 ,43  ,20 ,35  ,15 ,50  ,48 ,019 
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Av de lärare som intervjuades pratade lärare 1, lärare 3 och lärare 4 om intresse för 

programmering.  

Eleverna kan ha ett intresse för programmering men det räcker inte 

alltid. (Lärare 4) 

För många är ju spel ett stort intresse, och att kunna få in det 

intresset i det man lär ut tror jag är väldigt nyttigt för många. 

(Lärare 1) 

Jag tror att kunskap inom ämnet och ett intresse och engagemang 

för ämnet är A och O för en lärare. Då kan man inspirera eleverna. 

(Lärare 4) 

Jag tror att om man tittar på Samhällsprogrammet eller 

ekonomiprogrammet så hade det inte fungerat så bra. Det hade nog 

fungerat bättre på natur- och teknikprogrammet. Dom hade nog 

förstått det bättre. (Lärare 3) 

Om man i programmering pratar om arv eller andra komplexa 

saker behöver man tillsammans förstå vad man pratar om och jag 

tror att spelifiering kan bidra till att öka den förståelsen. Det kan 

hjälpa elever att komma in i språket och introducera dom för termer. 

Om jag ska jämföra med musik så tycker jag att man inom musik 

kan prata om olika strofer, eller ackord eller skalor och så vidare 

men om man inte är introducerad i det språket förstår man inte vad 

den andra säger. (Lärare 4) 

4.2.2 Analys av intresse 
Lärare 4 upplever att elever kan ha ett intresse för programmering med det räcker inte alltid 

vilket kan tolkas som att läraren ser korrelation mellan programmeringserfarenhet och 

intresse för programmering. Det visas starkt i SG där tre av sex frågor som berör personligt 

intresse har korrelationer med programmeringserfarenhet både före. I KG är korrelationen 

istället stark mellan antagningspoäng och situerat intresse för programmering både före och 

efter uppgifterna, anledningen till att det ses som en slump eftersom indelningen av 

grupperna var slumpad. 

Att eleverna i SG har fått en starkare korrelation i fråga 14 (Jag vill bli bra på 

programmering) och 15 (Jämfört med andra ämnen så känner jag mig avslappnad när jag 

programmerar) med höga antagningspoäng tyder på att elever som hade höga 

antagningspoäng tycker att programmering är mer intressant efter de spelifierade 

programmeringsuppgifterna och elever som inte hade så höga antagningspoäng tycker att 

programmering är mindre intressant. I KG fanns istället korrelationer mellan frågor om 

personligt intresse och antagningspoäng.  

Wilcoxon-testet visar att fråga 1 (Jag är motiverad att programmera) som är en fråga inom 

situerat intresse har en signifikant skillnad för SG. Det betyder att eleverna som gjorde de 

spelifierade uppgifterna har fått ett ökat situerat intresse för programmering. Spearman-

testerna visar att det fanns en signifikant korrelation mellan programmeringserfarenhet och 

fråga 1 i SG innan uppgifterna men inte efter. Det betyder att antingen har det som har mer 

erfarenhet av programmering sagt att de är mindre motiverade eller så har de som har mindre 

erfarenhet av programmering sagt att de är mer motiverade. I och med att medelvärdet för 

gruppen har ökat från 2,455 till 2,865 betyder det att eleverna med lägre erfarenhet har angett 

att de är mer motiverade. I och med att KG och SG inte skiljer signifikant i Fråga 1 i Mann-
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Whitney-testet kan slutsatsen inte dras att spelifiering hjälper elever som inte programmerat 

förut.  

Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna i fråga 18 (Programmerings-

lektionerna är tråkiga.) där medelvärdet för SG är högre än för KG. SG tycker alltså att 

programmeringslektionerna är tråkigare efter uppgifterna än vad kontrollgruppen tycker. 

Enligt medelvärdena tyckte SG att programmeringslektionerna var tråkigare än KG från 

början och att de blev tråkigare efter, medan KG tycke att de blev mindre tråkiga efter 

uppgifterna. Efter ett Wilcoxon-test av samma fråga ses däremot att det inte finns någon 

säkerställd skillnad i för- och eftertesterna i någon av grupperna. Inga korrelationer finns i 

Spearman-testerna och fråga 18. 

Fråga 17 (Våra programmeringslektioner är roliga) korrelerar med spelerfarenhet efter 

uppgifterna är gjorda vilket tyder på att elever som spelar mycket har en tendens att tycka att 

programmeringslektionerna är roligare. Det kan tyda på att spelifierade uppgifter passar de 

eleverna bättre än de uppgifter som inte var spelifierade. 

 

4.3 Meningsfullhet 

4.3.1 Resultat av meningsfullhet 
Frågorna 8 och 20 behandlade meningsfullhet. 

Tabell 15 visar att Wilcoxon-testerna inte gav några statistiskt signifikanta resultat vilket 

betyder att det inte går att generalisera resultaten.  

Tabell 15. Wilcoxon signed-rank test parvis före och efter uppgifterna uppdelat per grupp 
 SG  KG 

Fråga Z p r  Z p r 

Fråga 8 -1,60 ,11 -,25  -0,63 ,53 -,089 
Fråga 20 -0,15 ,95 -,025  -1,70 ,089 -,24 

 

Tabell 16 visar att inga frågor i Mann-Whitney-testerna gav ett statistiskt signifikant resultat. 

Tabell 16. Mann-Whitney test SG mot KG uppdelat på förtest och eftertest 
 Förtest  Eftertest 

Fråga U p r  U p r 

Fråga 8 210 ,24 -,18  274 ,61 -,072 
Fråga 20 245 ,89 -,020  218 ,33 -,14 

 

Tabell 17 visar om det fanns statistiskt signifikanta korrelationer mellan elevens svar samt 

elevens bakgrund, före och efter de fick göra uppgifterna. Eftersom att ingen data i tabell 17 

är statistiskt säkerställd kan man inte säga om någon korrelation har uppstått. 

  



 30 

Tabell 17. Spearman-test på SG 
 Programm-

eringserfarenhet 
 Spelerfarenhet  Matematikbetyg  Antagnings-

poäng 
Fråga r p  r p  r p  r p 

Före 

Fråga 8 ,050 ,83  ,20 ,40  -,096 ,67  -,159 ,50 
Fråga 20 ,044 ,85  -,072 ,76  ,011 ,97  -,138 ,56 

Efter 

Fråga 8 -,24 ,29  ,36 ,11  ,073 ,75  -,006 ,98 
Fråga 20 ,44 ,061  ,41 ,080  -,024 ,92  -,025 ,92 

 

Enligt tabell 18 finns det en positiv korrelation mellan fråga 8 (Jag motiveras att 

programmera av att jag tror att det kommer hjälpa mig att få ett välbetalt jobb) och 

programmeringserfarenhet Spearmans r(27) = 0,47; p = 0,023; vilket innebär att elever med 

större programmeringserfarenhet motiveras mer av att de tror att programmering kommer 

hjälpa dem att få ett välbetalt jobb. Denna korrelation fanns endast före eleverna fick göra 

uppgifterna. 

 

Tabell 18. Spearman test på KG 
 Programm-

eringserfarenhet 
 Spelerfarenhet  Matematikbetyg  Antagnings-

poäng 
Fråga r p  r p  r p  r p 

Före 

Fråga 8 ,47 ,023  ,16 ,47  ,16 ,48  ,095 ,67 
Fråga 20 ,16 ,48  ,34 ,12  -,13 ,57  -,119 ,60 

Efter 

Fråga 8 ,33 ,13  -,13 ,56  ,096 ,66  ,18 ,42 
Fråga 20 ,17 ,42  ,070 ,76  ,27 ,20  ,17 ,42 

 

Lärare 2 konstaterar att meningsfullhet och kontext hänger ihop. Hen liksom de 

övriga lärarna tycker att sammanhang är viktigt för elever.  

Det tror jag. Det blir begripligare och mer meningsfullt. Man ser en 

story där grejer händer som man måste lösa snarare än att lösa 

”5+5, vad blir det? Det blir 10”. Istället för ”vi har två grupper med 

fem personer och varje person ska ha ett äpple, hur många behöver 

man köpa då? Det blir 10 äpplen”. Jag tror det blir bättre för då 

sätter man det i en kontext. (Lärare 2) 

Jag tror verkligen att elever tjänar på det [Spelifiering]. Oftast 

behöver dom ett sammanhang att sätta in det i. Förstå ”hur drar jag 

nytta utav det här?”, ”vad får jag ut utav det här?” och ”vart kan jag 

använda det här i verkligheten?”. Att man sätter in det i ett 

sammanhang är väldigt nyttigt för elever. (Lärare 1) 

Om jag ska använda ett exempel, så tänker jag typ Pokemon Go 

appen. Det här att man applicerar det på verkligheten vilket fick 

väldigt många människor att komma ut och röra på sig på ett helt 

annat sätt än vad folk har gjort innan. (Lärare 1) 
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Struntsamma i kod och syntax och sådana grejer men man måste 

förtydliga sammanhanget för man visste ofta inte vad man gjorde. 

Men därför tror jag det är bra med spelifieringen som ni gjorde för 

då skapar man en meningsfullhet som är viktigt. Uppgifterna var 

detaljstyrda och steg-för-steg så det var ju bara att följa en snitzlad 

bana. När man har den typen av uppgifter (tutorialen), då får man 

skapa sammanhang själv och det är viktigt att man kan göra det. 

(Lärare 2) 

Oftast är det den frågan man får ”Hur hjälper det här mig? Hur kan 

jag använda det här i min fortsatta utbildning eller livssituation? 

Vart kan jag dra nytta av det här?”. Om man har det greppet i sina 

uppgifter så tror jag att det kommer nyttja utbildningen. (Lärare 1) 

4.3.2 Analys av meningsfullhet 
Det finns få statistiskt signifikanta skillnader i enkätsvaren angående meningsfullhet. Det 

betyder att det inte går att generalisera om eleverna har blivit påverkade av uppgifterna 

utifrån ett meningsfullhetsperspektiv. Korrelationstesterna visar att inte heller något 

intressant resultat. 

Både lärare 1 och 2 anser att spelifiering är bra på grund av att det skapar ett verkligt 

sammanhang för eleven. Båda lärarna var väldigt måna om att det eleven ska lära sig ska ha 

en verklighetsanknytning. Hanson (2010) menar att om uppgiften sätts i ett sammanhang så 

är det ett sätt att skapa meningsfullhet. Lärare 1 drar en parallell med ett mobilspel och 

påpekar att spelet har fått många att börja röra på sig. Hen menar att fler människor har börjat 

röra på sig eftersom att de fann meningsfullhet i spelet vilket är likt det Hanson också säger 

om meningsfullhet. Hanson säger att människor lägger mer energi på uppgiften om de ser 

den som meningsfull. Lärare 1 anser dock att mer meningsfullhet också kan bidra till högre 

förståelse.  

Lärare 1 tar upp frågor som eleverna kan ställa sig när dom ställs inför en uppgift: Hur drar 

jag nytta av det här?, Vad får jag ut av det här? och Vart kan jag använda det i 

verkligheten?. Dessa frågor liknar de frågor som Eccles, Wigfield och Schiefele (1998) tar fram 

och framför allt den andra frågan Vill jag göra detta och varför?. Enligt Hanson (2010) är 

varför-frågan ett sätt att skapa mening i uppgiften för att kunna motivera sig att göra den. 
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5 Diskussion 

Analysen av frågorna som behandlade motivation visade inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan SG och KG, vilket betyder att det inte går att säga om de spelifierade 

uppgifterna påverkat elevernas motivation positivt eller negativt. När de båda grupperna 

analyserades individuellt visade det sig att båda grupperna kände sig mer motiverade om de 

fick dela med sig av sina resultat. Detta kan bero på att eleverna kände en avsaknad av att dela 

med sig av deras resultat, vilket skulle betyda att motivationen styrts av en yttre faktor. Det är 

svårt att precisera exakt vad denna faktor kan vara, då den kan vara annorlunda från elev till 

elev. Det kan till exempel vara att eleven söker respekt, vill ha beröm eller ser avundsjuka från 

sina klasskamrater. Utifrån intervjuerna visade det sig även att lärarna trodde på yttre 

faktorer så som spel och betyg som bra faktorer för att öka elevens motivation. Detta är vad 

Ryan och Deci (2000) kallar yttre motivation, när motivationen kommer från ett ins-

trumentellt värde, snarare än att motivationen kommer från att göra en aktivitet för att känna 

njutning av aktiviteten själv.  

Endast en fråga visade en signifikant skillnad i motivation, där motivationen ökade för både 

SG och KG. Detta ger följdfrågan vilka spelifieringselement som hade behövts för att ökningen 

skulle vara ännu större i SG. Ett spelifieringselement som kunde höjt motivationen men som 

inte togs hänsyn till var 2.4.5 Belöningssystem. Samtliga uppgifter saknade poäng eller 

brickor som eleverna kunde ha jämfört med varandra. Kapp (2012) ser dessa faktorer som de 

mest typiska yttre belöningar för att påverka en persons motivation. Kapp är dock själv kritisk 

till yttre belöningssystem och menar att om det enda som motiverar eleven är en belöning så 

kommer det förmodligen ske väldigt lite lärande i processen. Detta kan bero på att eleven inte 

fokuserar sig på processen utan endast fokuserar sig på belöningen. Däremot så menar Deci 

och Ryan (2000) i sin kognitiva utvärderingsteori att interpersonella händelser och strukturer 

(som t.ex. belöningar och feedback) som leder till känslor av kompetens, kan förstärka den 

inre motivationen eftersom att den åtgärden tillåter tillfredställelse av det grundläggande 

behovet för kompetens hos människan. Lärare 1 såg till exempel betygsättande uppgifter som 

något positivt då hen kände att eleverna måste lägga extra fokus på arbetet då och på sätt 

skapa en extra twist. 

Som tidigare nämnt är det svårt att veta vad den yttre faktorn kan vara, då den kan vara olika 

för olika elever. Det är möjligt att den yttre faktorn är någon form av återkoppling som eleven 

söker när hen är klar med uppgiften. 2.4.6 Återkoppling var ett spelifieringselement som togs 

hänsyn till genom rörliga bilder och gav eleven information om hen var på rätt väg. Det är 

möjligt att återkopplingen som saknades var den från klasskamraterna i och med att eleverna 

inte fick prata med varandra under experimentet. Denna återkoppling skulle kunna tas form 

genom tidigare nämnda yttre faktorer. Återkopplingen är alltså inte endast informativ som 

Kapp beskriver den utan återkopplingen skulle kunna vara affirmativ. 

I SG fanns en korrelation mellan elever som spelar mycket spel och viljan att programmera 

tillsammans med andra både före och efter uppgifterna var gjorda. Detta skulle kunna peka 

på att eleverna i SG föredrar det element som Kapp (2012) kallar för samarbete framför 

konflikter och konkurrens. Lärare 4 menade också på att spelifiering kan bidra till att man lär 

sig saker tillsammans. Lärare 4 såg det som en viktig faktor när eleverna ska diskutera ämnet 

de lär sig. En rapport från PISA (2017) visar bland annat att svenska elever är duktiga på att 

samarbeta och att det finns en korrelation mellan idrottsaktiviteter och förmågan att 

samarbeta. Samma rapport visar även att elever som spelat dator- eller konsolspel det senaste 

dygnet är sämre på att samarbeta än de som inte gjort det. Skillnaden är att PISA-rapporten 

redovisar elevernas förmåga till att samarbeta medan enkäten besvarar frågan hur villiga 

elever är att samarbeta. Enligt Vihainen m. fl. (2014) är samarbete den komponent som 

fungerat bäst i undervisning i programmering. Ett tillvägagångssätt som inte togs hänsyn till 
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i denna studie kan vara att använda sig av parprogrammering. Det innebär att eleverna sitter 

två och två och turas om att skriva kod och att granska sin partner. Ett annat spelinfluerat sätt 

skulle kunna vara att låta eleverna samarbeta sig fram till lösningar på spelifierade 

programmeringsuppgifter. Ungefär som när eleverna samarbetar i spelen de spelar på 

fritiden. Kapp (2012) menar på att det är den sociala aspekten i samarbetet som skapar 

intresse för spelaren. Ryan och Deci (1985) menar i sin självbestämmandeteori att de tre 

psykologiska behoven för kompetens, socialt samband samt självständighet är avgörande för 

intresseutvecklingen. Att sätta uppgiften i ett socialt samband kan alltså betyda mycket för en 

elevs intresse.  

Trots att analysen inte visade statistiskt signifikanta skillnader på att spelifieringen hjälpte 

eleverna visade dock intervjuerna med lärarna att de trodde på spelifieringen. Lärarna 

nämnde flera av Kapps (2012) element för vad som utgör ett spel (tid, handling, mål) och 

poängterade att de var viktiga för elevens motivation och för att eleven skulle finna 

meningsfullhet genom verklighetsanknytning. Att ge uppgifterna meningsfullhet skulle då 

innebära att man ger svar på frågan Vill jag göra detta och varför? enligt Zusho, Anthony, 

Hashimoto och Robertson (2014), vilket i sin tur kan höja elevens motivation.  

 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Validitet 
Validitet innebär att ”instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” (Trost, 

2007, s.65). Kommande stycken hanterar validiteten i denna undersökning. 

Undersökningen är gjord som en triangulering av ett kvasiexperiment och intervjuer. Cook 

och Campbell (1979) påpekar att det är svårt att dra orsakskopplingar med hjälp av 

kvasiexperiment men att det kan ge nya idéer.  

Denscombe (2016) beskriver att hur lyckad en enkät är beror på tre saker: ifyllnadsgrad, 

ärlighetsgrad och svarsfrekvens. De som svarade på enkäterna svarade till största del på alla 

frågor. Ärlighetsgraden är ett problem som är svårt att avgöra och omöjligt att sia i men 

Denscombe påpekar att för att respondenterna ska svara ärligt krävs det att de ser en mening 

och syfte för att vara motiverade. Enkäterna besvarades på elevernas lektionstid och även om 

det poängterades att deltagandet var frivilligt stannade samtliga respondenter. Eleverna har 

möjlighet att studera på högskola efter utbildningen och att delta i en undersökning från en 

sådan kan också ses som meningsskapande. Dessutom var undersökningens innehåll direkt 

riktat mot elevernas utbildning vilket också gör att eleverna förstår varför just de deltar. 

Svarsfrekvensen var stor sett till de tillfrågade men undersökningen hade kunnat vara mer 

omfattande. Inga statistiska styrkeberäkningar har gjorts för att ta reda på hur många 

respondenter som hade varit nödvändigt. Detta på grund av att tidsbegränsningen var kort, 

både sett till datainsamling och dataanalys. 

Enkäten som utformades hade några tillkortakommanden. Fråga 20 var till exempel en inte-

fråga trots att Trost (2007) menar att det kan skapa förvirring hos respondenterna och ge en 

otydlighet i svaret. Fråga 18 var en kontrollfråga till fråga 17. Frågan ställdes som en omvänd 

fråga istället för att fråga samma sak fast med andra ord. Trots detta lyckades två svar hittas 

som motsade varandra och de togs därför bort ur urvalet. Endast två frågor berörde kategorin 

meningsfullhet vilket ledde till att få slutsatser kunde dras från den kategorin. Det hade 

behövts några frågor till, till exempel tagna från Mitchells (1993) frågor om meningsfullhet. 

Anledningen till att så få frågor togs med var för att meningsfullhet som kategori var något 

som sågs som intressant efter att enkäterna var genomförda. Inga öppna frågor gavs till 

eleverna i enkäterna vilket gjorde att ingen kvalitativ data kunde samlas in från dem. Med 
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några åsikter från eleverna hade eventuellt fler slutsatser kunnat dras av elevernas 

kommentarer. I och med att ca 50 elever svarade hade det inte varit för mycket information 

att bearbeta.  

Enligt Dörnyei och Ushioda (2011) finns det i synnerhet tre kännetecken som gör det svårare 

att forska på motivation. Den första är att motivation är en abstrakt term som inte är direkt 

observerbar. Eftersom att motivation består av flera inre processer och tillstånd är det inte 

direkt observation av subjektet utan man måste kolla på indirekta indikatorer så som 

uppträdande och beteende. Detta betyder att det inte finns något objektivt sätt att mäta 

motivation. Det andra kännetecknet är att motivation är en flerdimensionell konstruktion 

vilket innebär att motivation inte kan bli representerad genom enkla mått. Det sista 

kännetecknet är att motivation är inkonsekvent och dynamisk. Motivation ändras dynamiskt 

som ett resultat av den personliga utvecklingen. Därför bör man alltid ifrågasätta 

engångsexperiment. Dörnyei och Ushioda menar därför på att det är viktigt att klargöra den 

aspekt av motivation man valt att analysera.  

För att få en större effekt av spelifiering kunde både handledningsdelen och övningsdelen ha 

spelifierats. Om båda hade spelifierats hade handlingen kunnat komma in starkare och 

eleverna kunde ha fått en mer sammansatt bild av uppgifterna. I och med att handlednings-

delen gavs ut till båda grupperna var det egentligen bara övningsdelen som skilde uppgifts-

samlingarna åt. Det kan var en anledning till att resultaten av enkäterna blev snarlika. 

Undersökningen genomfördes på elever från en teknikinriktad skola och eleverna gick 

Teknikprogrammet vilket medför eleverna troligtvis hade ett teknikintresse sedan innan. Att 

göra en undersökning på de elever blir lite som att frälsa de redan frälsta. Det undersökningen 

försökte mäta är om det har skett någon skillnad i intresse och motivation och i och med att 

eleverna eventuellt redan hade ett högt intresse kanske inte experimentet gjorde så stor 

skillnad. Troligtvis hade andra resultat fåtts om undersökningen hade gjorts på fler elever från 

andra skolor eller andra program. Detta gör också att generaliserbarheten blir låg. 

De kategorier som valdes ut att undersökas (spelerfarenhet, programmeringserfarenhet och 

skolprestation) valdes efter författarnas intresse och erfarenhet. Andra kategorier hade 

kunnat väljas och då hade andra samband eventuellt funnits. En annorlunda pilotstudie hade 

kunnat gjorts för att identifiera andra intressanta kategorier.  

5.1.2 Reliabilitet 
Enligt Trost (2007) består det sammansatta begreppet reliabilitet av fyra komponenter: 

Kongruens, Precision, Objektivitet och Konstans. Kongruens berör hur lika frågorna har 

varit. Efter en beräkning av Cronbachs  (där  >,70 pekar på acceptabel konsistens) som 

gjordes efter att undersökningen var genomförd ser vi i tabell 19 att frågorna som berör 

intresse hade acceptabel konsistens vilket innebär hög kongruens. De andra kategorierna 

hade ett lägre  vilket innebär lägre kongruens. Meningsfullhet hade ett mycket lågt värde på 

0,19 vilket dels kan bero på att frågorna var ställda på olika sätt där den ena frågan var en 

inte-fråga och dels att kategorin endast innehöll två frågor. Resultaten från dessa frågor var 

inte signifikanta och de slutsatser som dragits från kategorin meningsfullhet är tagna från 

intervjuerna med lärarna. 

Tabell 19. Frågekategorierna och dess Cronbachs -värden för att mäta konsistens. 

Kategori Cronbachs  
Motivation 0,56 
Situerat intresse 0,70 
Personligt intresse 0,77 
Meningsfullhet 0,19 
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Precision berör hur svar registrerades och behandlades. I och med att webformulär har 

använts har den mänskliga faktorn inte påverkat precisionen i registreringen. Däremot har 

data kopierats mellan Excel-blad och där kan den mänskliga faktorn ha påverkat precisionen. 

Därför har samma data kontrollerats genom en översiktlig granskning efter dataförflyttningar 

för att säkerställa att den är intakt. Intervjuerna spelades in med en inspelningsapplikation 

på mobilen och transkriberades ordagrant för att behålla lärarnas åsikter så originella som 

möjligt. Inspelningsapplikationen fungerade inte när lärare 4 skulle intervjuas och därför har 

den intervjun sammanställts från minnet och anteckningar direkt efter att den hölls. 

Objektiviteten har att göra med om olika forskare inom projektet har intervjuat på samma 

sätt. Eftersom intervjuerna var semi-strukturella har inte samma frågor ställts men forskarna 

har innan intervjuerna kommit överens om vilka frågor som behöver bli besvarade och vad 

målet med intervjuerna varit.  

Konstans berör risken av förändring inom tidsramen. I och med att eleverna besvarade två 

enkäter och att det gick ca en vecka mellan de två enkäterna kan det funnits helt andra orsaker 

än uppgifterna till att de svarat annorlunda på frågorna. Det behövdes dock tid emellan 

enkäterna då eleverna helst inte skulle komma ihåg vad de svarade förra gången. Eleverna 

hade alltså ungefär en vecka med skola och lektioner men inga lektioner i programmering. 

5.1.3 Vad skulle ändras om undersökningen gjordes igen? 
Här tas några punkter upp som borde göras annorlunda om undersökningen genomförs igen. 

Då detta arbete inte visade så stora skillnader mellan grupperna identifierades några moment 

som skulle kunna göras annorlunda för att skapa en större skillnad mellan uppgifterna och 

grupperna. Det första är att uppgifterna var för lika och skulle behöva göras mer olika. Till 

exempel genom att använda flera av Kapps (2012) spelelement. För att kunna lägga in fler 

element skulle uppgiften dessutom behöva digitaliseras så att element som belöningar, poäng, 

topplistor och snyggare estetik blir möjliga att använda. Man skulle dessutom kunna spelifiera 

hela handledningsdelen för att få en ännu tydligare skillnad och sätta in uppgiften ännu mer 

i sitt sammanhang.  

För att eventuellt få mer signifikanta data vore det fördelaktigt att ha fler respondenter än de 

50 som ingått i denna undersökning. Det skulle också behövas fler frågor som kan katego-

riseras som meningsfullhetsfrågor då det i denna undersökning endast fanns två av dem. 

Undersökningen skulle behövas göras på mer än ett 2-timmars tillfälle. Då påverkan på 

motivation inte blir så stor av endast ett tillfälle skulle till exempel en hel kurs eller ett kurs-

moment behöva göras med spelifiering (Dörnyei & Ushioda, 2011). 

Det kanske också hade varit fördelaktigt att använda sig av en miljö som eleverna redan är 

bekanta med istället för att introducera en ny miljö och ett nytt programmeringsspråk. IBM 

Cloud var i detta experiment en faktor som kunde utelämnats utifrån rapportens syfte. 
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5.2 Slutsats 
Denna undersökning har utgått ifrån forskningsfrågan  

• Kan spelifiering vara en användbar metod inom programmering som ökar motivation och 
intresse samt skapar meningsfullhet för eleverna och i så fall varför? 

Tidigare forskning visar på att spelifiering har fungerat inom undervisning. Analysen och 

diskussionen visar på att i den här undersökningen har spelifieringen inte gjort markant 

positiv eller negativ påverkan på vare sig motivation, intresse eller upplevd meningsfullhet. 

Däremot så menar Kapp (2012) att det kan behövas fler spelelement om uppgifterna ska bli 

motiverande. Med diskussionen och det teoretiska ramverket som utgångspunkt ges här 

några förslag som skulle kunna förstärka spelifieringen och därmed eventuellt ge större effekt 

på motivation, intresse och upplevd meningsfullhet.  

Yttre belöningar som poäng och brickor skulle eventuellt kunna öka yttre och inre motivation 

om de ger en känsla av kompetens. Feedback från klasskamrater eller andra skulle kunna öka 

den yttre motivationen. Att låta elever programmera tillsammans i grupp skulle kunna öka 

elevernas intresse för programmering. Teorier finns för att elevers känsla av meningsfullhet 

för programmering skulle öka om uppgifterna spelifieras, men det är inget som visat sig i 

enkätundersökningen.  

5.3 Framtida forskning 
Denna forskning har valt att undersöka spelifieringens påverkan på gymnasieelevernas 

motivation, intresse och upplevda meningsfullhet för programmering.  

• Då det finns lite forskning på spelifiering av programmering på gymnasiet är det något som 
skulle kunna undersökas mer.  

• Den här undersökningen hade få resultat. Då det teoretiska ramverket pekar på att 
spelifiering bör öka motivationen och lärarna tycker at det är en bra idé borde forskning 
med starkare spelifiering göras enligt 5.1.3. 

• Då denna undersökning innehöll analog spelifiering (instruktioner på pdf) skulle 
jämförande forskning mellan digitala spel om programmering och analoga spel om 
programmering som denna vara intressant. 

• Forskning som berör Kapps (2012) spelelement och som jämför vilka kombinationer som 
har störst påverkan, positiv eller negativ. 
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Bilaga 1 – Enkätfrågor (förtest) 

Förtestfrågor: 
1. Vilket nummer fick du? 

2. Vilket kön är du? 

a. Man 

b. Kvinna 

c. Osäker 

d. Annat alternativ 

3. Vilket år är du född? 

4. Hur länge har du programmerat? 

a. 0-2 månader 

b. 3-6 månader 

c. 7-12 månader 

d. 1-3 år 

e. 4-6 år 

f. 7 år eller mer 

5. Hur ofta spelar du i genomsnitt konsol- eller datorspel? 

a. Varje dag 

b. 4-6 gånger/vecka 

c. 1-3 gånger/vecka 

d. 1-4 gånger/månad 

e. 1-12 gånger/år 

f. Mer sällan 

6. Hur många poäng sökte du in med till gymnasiet? 

7. Vilket är ditt senaste betyg i mattematik? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

f. F 

Frågor om programmering 
Svarsalternativ: Instämmer helt, instämer delvis, instämmer delvis inte, instämmer inte alls 

och osäker 

1. Jag är motiverad att programmera. 

2. Jag motiveras att programmera av att jag vill bli klar med uppgifterna. 

3. Jag motiveras att programmera av att jag lär mig sådant jag inte visste 

4. När jag programmerar försöker jag göra så många uppgifter som möjligt 

5. När jag programmerar ger jag upp om uppgiften behandlar något jag inte kan. 

6. Jag motiveras att programmera när andra får se vad jag har gjort. 

7. Jag motiveras att programmera av att jag vill få bra betyg. 

8. Jag motiveras att programmera av att jag tror att det kommer hjälpa mig att få ett 

välbetalt jobb. 

9. Jag motiveras att programmera av att jag får hjälpa andra i klassen. 

10. Min motivation ökar när jag får programmera tillsammans med någon. 

11. När jag programmerar känner jag mig smart. 

12. När jag programmerar gör jag det helst själv. 
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13. Jag tycker programmering är roligt. 

14. Jag vill bli bra på programmering. 

15. Jämfört med andra ämnen så känner jag mig avslappnad när jag programmerar. 

16. Jämfört med andra ämnen så engagerar programmering mig. 

17. Våra programmeringslektioner är roliga. 

18. Programmeringslektionerna är tråkiga. 

19. Våra andra ämnen är roligare än programmering. 

20. Programmering är något jag inte kommer kunna använda mig av i framtiden. 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor (eftertest) 

Eftertestfrågor: 
1. Vilket nummer fick du? 

Frågor om programmering 
Frågor markerade med * hade svarsalternativen Håller med och Håller inte med. Resterande 

frågor hade svarsalternativen Instämmer helt, instämer delvis, instämmer delvis inte, 

instämmer inte alls och osäker om inte andra svarsalternativ anges. 

 

1. Jag är motiverad att programmera. 

2. Jag motiveras att programmera av att jag vill bli klar med uppgifterna. 

3. Jag motiveras att programmera av att jag lär mig sådant jag inte visste 

4. När jag programmerar försöker jag göra så många uppgifter som möjligt 

5. När jag programmerar ger jag upp om uppgiften behandlar något jag inte kan. 

6. Jag motiveras att programmera när andra får se vad jag har gjort. 

7. Jag motiveras att programmera av att jag vill få bra betyg. 

8. Jag motiveras att programmera av att jag tror att det kommer hjälpa mig att få ett 

välbetalt jobb. 

9. Jag motiveras att programmera av att jag får hjälpa andra i klassen. 

10. Min motivation ökar när jag får programmera tillsammans med någon. 

11. När jag programmerar känner jag mig smart. 

12. När jag programmerar gör jag det helst själv. 

13. Jag tycker programmering är roligt. 

14. Jag vill bli bra på programmering. 

15. Jämfört med andra ämnen så känner jag mig avslappnad när jag programmerar. 

16. Jämfört med andra ämnen så engagerar programmering mig. 

17. Våra programmeringslektioner är roliga. 

18. Programmeringslektionerna är tråkiga. 

19. Våra andra ämnen är roligare än programmering. 

20. Programmering är något jag inte kommer kunna använda mig av i framtiden. 

21. Vilka uppgifter blev du klar med? (flervalsfråga) 

a. Tutorialen 

b. Uppgift 1 

c. Uppgift 2 

d. Uppgift 3 

22. * Jag känner mig mer motiverad att programmera efter den här uppgiften. 

23. * Jag tycker programmering är roligare nu än innan jag gjorde uppgiften. 

24. * Jag tycker uppgiften var för svår. 

25. Jag förstår hur jag kan använda Bluemix för att programmera. 

26. Jag vet vilka verktyg som finns i Bluemix. 
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Bilaga 3 - Handledningsdel 

Introduktion till IBM Bluemix 
En guide till användningen av IBM Bluemix med hjälp av Node-RED 
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Programmering 1 

Dessa uppgifter syftar till att öva elever i: 

● Att skriva program i en blockbaserad programmeringsmiljö 

● Att skriva JavaScript 

● Att koppla ihop olika element med varandra, bland andra 

mobiltelefoner och databaser. 

● Att producera enkla grafiska gränssnitt. 

 

Dessa uppgifter kommer beröra följande förmågor: 

● Förmåga att finna, analysera, åtgärda och förhindra syntaxfel, 

programkörningsfel och programmeringslogiska fel. 

● Kunskaper om samspelet mellan program, exekveringsmiljö, 

operativsystem och hårdvara. 

● Förståelse av och färdigheter i att använda datavetenskapliga 

begrepp och principer. 

● Kunskaper om programspråk och programmeringsparadigm. 

 

Vad är IBM Bluemix? 

IBM Bluemix är en webbaserad plattform som användare kan lägga upp 

programmeringsprojekt och applikationer som sedan körs på 

plattformen. Fördelen med att använda en sådan tjänst istället för 

att ha en server hemma som gör det är att användare slipper sköta 

underhållet av servern och att det är enkelt att göra servrarna större 

och mindre. 
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Sätt upp din miljö 

 

Det första vi ska göra är att skapa en miljö vi kan utveckla i. För 

att göra detta kommer vi använda oss utav Node-RED som är ett 

programmeringsverktyg för blockprogrammering, vilket innebär att man 

bygger ett pussel snarare än att skriva faktiskt kod. 

 

Om du inte redan gjort det så gå in på https://www.bluemix.net/ och 

skapa en användare och logga in. 

 

Steg 1. När du har loggat in, 

navigera till “Catalog” och välj att 

skapa en “Node-RED Starter” under 

“Boilerplates”. Bestäm ett “App name” 

för din applikation och klicka på 

“Create”. 

 

Det som händer nu är att vi har skapat en applikation som vi kan 

laborera i. Som du kanske ser så väljs “Host name” automatiskt samma 

som ditt App name, så du behöver inte oroa dig över den. Din 

applikation behöver tid för att byggas upp och du ser förmodligen att 

det står “Starting” bredvid namnet på din applikation. Efter ett tag 

(1-10 min) kommer det stå “Running” och då kan vi gå vidare. Då 

klickar du på texten “Visit App URL”. 

 

När du kommer in på sidan för första gången kommer du bemötas av en 

installationsguide som du behöver fylla i. Installationsguiden kommer 

fråga dig om du vill skapa en användare för din applikation så endast 

du kan redigera i den. I det här fallet kan du välja att hoppa över 

detta steg då detta bara är en introduktion. Välj “Allow anyone to 

access the editor and make changes” och gå vidare och klicka “finish”. 

Nu kan du klicka på “Go to your Node-RED flow editor” för att komma 

vidare till din editor. 

 

Din editor är där du skapar dina program. Här bestämmer du logiken 

för hur ditt program ska fungera. Väl inne på din editor behöver vi 

fixa en sak innan du kan börja skapa din första applikation. Vi 

behöver lägga till ytterligare block än de som redan finns i din 

vänstra meny. 

https://www.bluemix.net/
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Steg 2. Klicka på menyikonen i övre högra hörnet. Välj Manage palette 

och gå till “install”-fliken. Sök på “node-red-dashboard” och välj 

att installera pluginet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Du kommer nu i blockmenyn på vänster sida se 

knapparna som i bilden här till höger. 

 

Grattis, du har nu satt upp din första 

applikation i Bluemix och det är dags  

 

börja skapa saker! 
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Mobila-sensorer 

Man kan koppla ihop sin applikation med många olika tjänster, 

servrar och enheter. I denna del ska vi utforska din smartphone’s 

gyro-sensorer och koppla de till din applikation. 

 

Steg 1. På din smartphone, navigera till 

http://phonesensor.mybluemix.net/  

 

Här kommer du få se massa värden på din smartphone. Vi kommer nu 

vilja visualisera dessa några av dessa värden. Navigera tillbaka 

till din editor. 

 

Steg 2. Från den vänstra menyn, dra 1 ibmiot-block 

(input), 3 st function-block och 3 st gauge-block ut 

på fältet.  

 

Du kommer förmodligen se en röd triangel och en blå 

cirkel på blocken. Den röda triangeln betyder att 

blocket behöver konfigureras och den blåa cirkeln 

betyder att ändringar behöver laddas upp. För att 

ändra konfiguration på blocket dubbelklickar man på 

den. 

 

 

Steg 3. Konfigurera ibmiot. Under “Device Id” välj det det 

devicenumber som står på din telefon från steg 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://phonesensor.mybluemix.net/
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Steg 4. Konfigurera funktionsblocken så det står 

 

 

msg.payload = msg.payload.d.accelX; 

return msg; 

 

msg.payload = msg.payload.d.accelY; 

return msg; 

 

msg.payload = msg.payload.d.accelZ; 

return msg; 

 

 

en i varje funktionsblock. 

 

Dessa funktioner gör om värdena som kommer från telefonen så att de 

kan läsas av Gauge-blocken. 

 

 

Steg 5. Konfigurera varje Gauge. Lägg till en UI_Group och sätt ett 

namn på ditt form element (Detta behövs bara göras en gång, sen kan 

du välja samma UI_Group på resten utav Gauge-blocken). Ändra Range 

till min: -15 och max: 15 på varje block. 
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Steg 6. Koppla samman enligt schema här nedan. 

 

 

Nu borde den röda triangeln vara borta. För att få bort den blåa 

cirkeln måste du ladda upp dina ändringar. Detta gör du genom att 
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“deploya” din lösning. Att deploya innebär att man kompilerar och 

laddar upp sin lösning till servern. 

 

Steg 7. Klicka på “Deploy” i det övre högra 

hörnet. 

 

Nu har du laddat upp din lösning till servern. För att du ska kunna 

se dina ändringar behöver du navigera till din ui-sida (UI = User 

Interface). Du kommer enklast till ui-sidan genom att manipulera din 

url på hemsidan. Om din app heter “foobar” och din url är 

https://foobar.eu-gb.mybluemix.net/red så ändrar du den till 

https://foobar.eu-gb.mybluemix.net/ui. 

Öppna en ny flik på din webläsare och navigera till din 

UI-sida. 

 

 

 

 

 

Se till så att din mobil är inne på 

http://phonesensor.mybluemix.net/ och dubbelkolla så det 

står “Connected”. Prova vifta med mobilen nu! Om du har 

gjort rätt så ska du nu kunna se måtten på mobilens 

acceleration i olika riktningar.  

 

 

 

 

  

https://foobar.eu-gb.mybluemix.net/red
https://foobar.eu-gb.mybluemix.net/ui
https://phonesensor.mybluemix.net/
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Bilaga 4 - Övningsdel 

Introduktion till IBM Bluemix 
En guide till användningen av IBM Bluemix med hjälp av Node-RED 
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Programmering 1 

Dessa uppgifter syftar till att öva elever i: 

● Att skriva program i en blockbaserad programmeringsmiljö 

● Att skriva JavaScript 

● Att koppla ihop olika element med varandra, bland andra mobiltelefoner och 

databaser. 

● Att producera enkla grafiska gränssnitt. 

 

Dessa uppgifter kommer beröra följande förmågor: 

● Förmåga att finna, analysera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel 

och programmeringslogiska fel. 

● Kunskaper om samspelet mellan program, exekveringsmiljö, operativsystem och 

hårdvara. 

● Förståelse av och färdigheter i att använda datavetenskapliga begrepp och principer. 

● Kunskaper om programspråk och programmeringsparadigm. 

 

Vad är IBM Bluemix? 

IBM Bluemix är en webbaserad plattform som användare kan lägga upp 

programmeringsprojekt och applikationer som sedan körs på plattformen. Fördelen med att 

använda en sådan tjänst istället för att ha en server hemma som gör det är att användare 

slipper sköta underhållet av servern och att det är enkelt att göra servrarna större och mindre. 
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Uppgifter 

Nu ska vi sätta dina kunskaper på spel genom att göra några uppgifter. Försöka visualisera 

några utav de andra sensorerna genom att ändra i ditt blockschema. 

 

Här är en lista på samtliga sensorer som mobilen skickar som 

är synliga från steg 1. 

 

● msg.payload.d.accelX 

● msg.payload.d.accelY 

● msg.payload.d.accelZ 

● msg.payload.d.rotationX 

● msg.payload.d.rotationY 

● msg.payload.d.rotationZ 

● msg.payload.d.tiltFB 

● msg.payload.d.tiltLR 

● msg.payload.d.direction 

 

 

1. Skapa en kompass. 

2. Ändra i blockschemat så att du får en notifkation om mobilen rör sig väldigt snabbt 

ifrån dig. 

3. Spara det högsta uppmätta värdet av någon sensor och visa det högsta värdet på din 

UI-sida. 

 

 

Tips 
- Undrar du hur ett block fungerar kan du kolla i “info”-fliken till höger i din editor.  

- Fungerar inte något som du tycker borde funka. Kolla “debug”-fliken till höger i din 

editor så det inte blivit något fel. 
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Bilaga 5 – Övningsdel (spelifierad) 

Introduktion till IBM Bluemix 
En guide till användningen av IBM Bluemix med hjälp av Node-RED 
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Programmering 1 

Dessa uppgifter syftar till att öva elever i: 

● Att skriva program i en blockbaserad programmeringsmiljö 

● Att skriva JavaScript 

● Att koppla ihop olika element med varandra, bland andra mobiltelefoner och 

databaser. 

● Att producera enkla grafiska gränssnitt. 

 

Dessa uppgifter kommer beröra följande förmågor: 

● Förmåga att finna, analysera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel 

och programmeringslogiska fel. 

● Kunskaper om samspelet mellan program, exekveringsmiljö, operativsystem och 

hårdvara. 

● Förståelse av och färdigheter i att använda datavetenskapliga begrepp och principer. 

● Kunskaper om programspråk och programmeringsparadigm. 

 

Vad är IBM Bluemix? 

IBM Bluemix är en webbaserad platform som användare kan lägga upp 

programmeringsprojekt och applikationer som sedan körs på platformen. Fördelen med att 

använda en sådan tjänst istället för att ha en server hemma som gör det är att användare 

slipper sköta underhållet av servern och att det är enkelt att göra servrarna större och mindre. 
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Sagan om Mobilen - Hur Frodo egentligen klarade sig 
till Mordor 

 

Frodo och hans åtta följeslagare från Vattendal har fått i uppdrag att kasta ner Mobilen i 

Domedagsbergets eldar i Mordor. Vägen till Mordor är lång och farlig och det tar inte långt 

tid innan Frodo förlorar sin vägledare Gandalf i ett slag med en Balrog. Innan Gandalf dräps 

ger han Frodo ett pergament med denna text:   

 

msg.payload.d.accelX 

msg.payload.d.accelY 

msg.payload.d.accelZ 

msg.payload.d.rotationX 

msg.payload.d.rotationY 

msg.payload.d.rotationZ 

msg.payload.d.tiltFB 

msg.payload.d.tiltLR 

msg.payload.d.direction 

 

- Använd dessa för att ta dig vidare, sa Gandalf innan han lämande dem. 
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Kapitel 1 * 
Frodo måste nu ta sig till Mordor på egen hand, utan sin 

vägledare. Han bestämmer sig för att han behöver en 

kompass.  

 

Hjälp Frodo skapa en kompass så att han vet vilket håll han 

ska gå åt för att hitta till Mordor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips från Elron 

 

Fungerar inte något 

som du tycker borde 

funka. Kolla 

““debug””-fliken till 

höger i din editor så 

det inte blivit något 

fel.  
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Kapitel 2 * 
Kvällarna är långa och mörka. Frodo börjar känna sig fäst vid 

mobilen och drömmer mardrömmar om att den ska försvinna 

ifrån honom. Frodo börjar till och med misstänka att hans bästa 

vän Sam ska sno mobilen ifrån honom.  

 

Hjälp Frodo att få notifikationer om mobilen hamnar upp och 

ned eller rör sig hastigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Tips från Elron 

 

Undrar du hur ett 

block fungerar kan 

du kolla i ““info””-

fliken till höger i din 

editor.  
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Kapitel 3 * 
På vägen till Mordor blir Frodos vänner Merry och Pippin uttråkade. För att lösa Merry och 

Pippins utråkhet ger Frodos dem en varsin fidgetspinner. De bestämmer sig för att tävla om 

vem som kan snurra sin fidgetspinner snabbast.  

 

Hjälp Merry och Pippin hålla koll på vem som kan rotera fidgetspinnern snabbast. 
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Bilaga 6 – Intervjuguide 

Intervjuguide till lärarna 
 

• I hur många år har du undervisat? 

• I hur många år har du undervisat i programmering? 

• Har du tidigare erfarenhet utav Bluemix eller Node-Red? 

• Har du tidigare provat att spelifiera i din programmeringsundervisning? Om ja, hur gick 
det? Varför? 

• Tror du att spelifiering är att bra verktyg i allmänhet och speciellt i programmering? Ja/nej 
och i sådanafall varför? 

• Om du jämför uppgifterna gjorda av IBM och uppgifterna gjorda av oss, hur tycker du att 
de ställer sig mot varandra? Vad var bra kontra dåligt? Varför? 

• Tror du att våra uppgifter skulle fungera på din klass med avseende på svårighet och 
tydlighet? Varför? 

• Har du några övriga kommentarer? 



 1 
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