
Kan man levla 
läroplanen?

”Om att använda gamification i undervisningen”

Frida Monsén







Hur ser din relation till 
spel ut?



Perspektiv på 
lärande



Design för lärande eller design för kontroll? 
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Learning in the age of digital



Gamification: 
Från yttre kontroll 
till självledarskap



Lev Vygotsky

Proximal zone of 
development 

• Balans mellan utmaning och 
kunskapsnivå

• Scaffolding 

• Socialt lärande



Gamification
”Att använda mekanismer och drivkrafter från 
spel inom områden som inte alls hänger ihop 
med spel”



Examples of game mechanics



Competence Communication

Behaviour Motivation

Skills 

Progression 

Feedback 

Tech 

Language 

Storytelling 

Interaction

Player/User types 

Human Core drives 

Game mechanics 

Quest

Define 

Positive reinforcement 

Role play/Empowerment 

Rewards

The Gamification circle



Kommunicera kring kompetens 1



Kommunicera kring kompetens 2



GWEN Learning

Drivkrafter:

Samarbete
Nätverksbyggande



Spelmekanik



Beteendevetenskap och 
Gamification



Skinner - Praise and Reward

Behaviorism? 



1. ”Om du lämnar in rapporten i tid får du beröm”

2. ”En gång om året får vi en förutbestämd belöning”

3. ”Jag kollar till er då och då för att se att ni jobbar bra, men ni vet inte när”

4. ”Bonusar för god prestation”

5. ”Spelmaskins-algortimen”



”Every time I do X happens Y”

Completes task

Gets rewarded 



Variety of task 

Level of challenge

1 X 2

Easy
Medium

Hard



Variation kopplat till belöningar



Carol Dweck
Grit & Growth Mindset



The Power of small wins and our 
aim to ”close the bar”

Teresa Amabile & Stephen Kramer 



Sense of progress?

Level 1

Level 2





Progress of skills

Grammar

Spelling

Vocabulary



Mihaly Csikszentmihalyi 

• Balans mellan utmaning 
och färdighetsnivå


• Tydliga mål

• Direkt återkoppling

• En känsla av kontroll över 

situationen

• Intensivt fokus på 

uppgiften

• Aktiviteten uppfattas som 

självstärkande

•

Flow



Vad ändrar 
beteenden?
B = mat

Behavior = Motivation Ability Trigger  

B.J Foggs 



Trigger i form av morot eller piska?



Eller nyfikenhet? 



Två olika förhållningssätt till Gamification



Att göra tråkiga och repetitiva saker 
roligare och enklare

Modell 1:



Vilket beteende vill vi förändra?

Nyckelfråga:



The Fun Theory 

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
https://www.youtube.com/watch?v=zSiHjMU-MUo


The Speed Camera Lottery



”Din mamma jobbar inte här!”



Poäng
Skapa ett gemensamt konto i Habitica eller 
sätta upp en lista med poäng

Bonus
Att hitta på sociala aktiviteter kopplat 
till rörelse ger extra poäng

Utmärkelser/Badges 
”Månadens socializer” 

Priser
Spa/Massage eller Champagne till 
den som samlat flest hushållspoäng

Problemlösning
Innovationspriset till den som hittar ett effektivt 
system som funkar 



Modell 2: 

Gamification 
design & 
inre motivation



Human core drives

Epic 
Meaning 

and Calling 

”Känslan att vara utvald, och arbeta för 
ett högre syfte”

1



Development 
and 

Accomplishment 

”Drivkraften att se sina framsteg och utveckla 
sina förmågor”

2



 
Empowerment 
of Creativity 

and Feedback 

”Möjlighet att använda sin kreativitet och få 
relevant feedback på resultatet”

3



Ownership 
and 

Possession 

”Det är större sannolikhet att vi bryr oss om 
något som vi varit med om att utforma och 

investerat mycket tid i”

4



Social 
Influence and 
Relatedness 

”Viljan att tillhöra en grupp och betyda något för andra människor”

5



Scarcity and 
Impatience 

”Om något är exklusivt och svårt att få tag på är det värt mer för oss”

6



Unpredictability 
and Curiosity 

”Vi drivs av nyfikenhet och vill gärna ha ett viss mått av 
öförutsägbarhet i tillvaron” 

7



”Rädslan att missa något om vi inte är på rätt plats vid rätt tillfälle”

Loss and Avoidance 

8



Olika 
spelartyper



Players 

Competition, 
challenge, rewards

Points

Leaderboards

Prizes



Free Spirits

Customization

Easter eggs

Creativity tools

Suprise, inspiration, 
engagement



Achievers

Improve, impress, reach

Levels/progression

Challenge

Learning



Socializers

Collaboration, 
social interaction

Chat/Comments

Teams/Guilds

Social Pressure



Disruptors

Change, destroy,
Innovate  

Voting

Anonymity

Innovation platform



Philanthropists

Meaning, charity, engagement

Altruistic purpose

Gifting/Sharing

Knowledge sharing



The WOW-model

https://www.youtube.com/watch?v=eYNCCu0y-Is&spfreload=10


1. Find Epic Meaning 

Varför ska jag lära mig detta?
Hur är detta relevant i en större 
kontext?
Vad är sammanhanget?



2.Matcha med individuella drivkrafter 
(Player/User type) 



4.Visualisera skills

• Analysförmåga

• Problemlösning

• Kommunikation

• Huvudräkning





Sociala skills:



Handlingar för att utveckla skills



+ -Skill of your choice



Skapa reward schedule



5.Inspirerande uppdrag

Storyline, pedagogical 
methods, UX, design 



6. Social tillhörighet 
På vilket sätt kan jag bidra till gruppen? 



Livets lotteri -
Resan



Case = verklighetsbaserad uppgift som involverar 
någon form av problemlösning, samtidigt som 
eleverna arbetar med innehåll från olika kurser

”En människa på flykt”



Forma identiteten för berättelsens avatar 
www.livetslotteri.se 

http://www.livetslotteri.se


Synligt lärande



• Personlighet
• Talanger
• Familj
• Vänner
• Musiksmak 
• Intressen
• TV-serier

Utveckla din avatar del 1 - fantasi och 
kreativitet i fokus

avatarmaker.com 

http://avatarmaker.com


Utveckla din karaktär del 2 - research, 
analys och kritiskt tänkande i fokus

• Bakgrundshistoria
• Boende
• Sysselsättning
• Drömmar
• Utmaningar
• Varför ska jag resa? 

Digital kompetens + ämneskompetens



Skapa uppdrag

Vilket ämne och vilka 
mål ska vara en del av 
uppdraget?

Storyline - hur blir 
uppdraget en del av 
Avatarernas berättelse?

Vilka digitala metoder 
kan vi använda och 
varför?



Perspektiv på lärande

Mekanismer och drivkrafter

Självledarskap

Beteendevetenskapliga perspektiv

Design med yttre och inre motivation i åtanke

Sammanfattning:



Motivated or 
manipulated? 



frida.monsen@gmail.com
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