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Loggbaserad användaranalys i spelbaserat 
lärande - En litteraturstudie över objektiva 
metoder för att mäta motivation och 
engagemang. 

Sammanfattning 
Spelbaserat lärande vill dra nytta av de egenskaper som gör att miljoner människor lägger tid, 
engagemang och pengar på datorspel. Studier visar att spelbaserat lärande har förutsättningar att 
både motivera studenter och förstärka lärandet, ändå rapporteras från vissa källor att 
användandet inte är så utbrett i undervisning som datorspelande är i samhället. 
En förutsättning för spelbaserat lärandes framgång anges vara utvärderingsmöjligheterna av 
dessa, vilket beskrivs som ett forskningsbehov.  
I denna litteraturstudie undersöks hur motivation och engagemang kan utvärderas i spelbaserat 
lärande med hjälp av loggbaserad data om användarens interaktioner i spelet. Resultatet visar att 
loggbaserade mätningar av motivation görs, men är svåra att matcha mot de 
motivationsmodeller som förekommer. En antydan från speciellt en studie är att mer sociala 
miljöer och interaktioner skulle kunna öppna upp för en bredare och mer användbar analys i en 
framtid. 

Log-based user analysis in game based 
learning - A literature study of objective 
methods for measuring motivation and 
engagement. 

Abstract 
Game based learning aims to take advantage of the motivating qualities that make millions of 
users of videogames voluntarily spend time, effort and money in these environments. Evidence 
suggests that game based learning can have both the ability to motivate students and to enhance 
the learning process. Despite this, there are reports saying that the use of game based learning in 
classrooms does not match the popularity of videogames. 
One stated condition for success when implementing this kind of learning is the possibility of a 
comprehensive evaluation of both the game and the student. This field of research is often 
described as incomplete in literature. 
The purpose of this literature study is to investigate existing methods for log-based analysis and 
measurement of student motivation and engagement in digital game based learning.  The results 
show that log based methods exist, but have a limited approach compared to subjective 
measurement (i.e. surveys). Based on the results from one study in particular, an idea for future 
development could be using more social interaction in games to better model motivation 
through user interaction. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs först bakgrunden till uppsatsens frågeställning. 
Sedan presenteras problemformuleringen och delfrågor. Slutligen ges en 
disposition över uppsatsen. 
 
Föräldrar och makar klagar över anhöriga som inte kan stänga av datorn för att sluta spela 
datorspel, men sällan hörs dessa röster klaga över utbildningsberoende anhöriga.  De uppenbara 
egenskaper som spel uppvisar, vilka gör spelaren så uppslukad av spelet att tid och rum glöms 
bort, blir värdefulla om de går att överföra till ett annat sammanhang. Alla respekterar 
violinisten som bara vill öva, eller konstnären som inte svarar på tilltal för att denna är så 
uppslukad av sitt skapande men studenten som inte svarar på tilltal på grund av tentapluggandet 
får inte alltid samma förståelse.  
 
Spelbaserat lärande är ett försök att överföra bland annat kvaliteter från upplevelserna beskrivna 
ovan, de motiverande egenskaperna samt förmågan att vara totalt uppslukad av uppgiften, till 
lärande. Att spela datorspel anses vara något de flesta gör för att få nöje av spelandet, vilket är 
ett kriterium för inre motivation, vilket också Ryan, Rigby och Przybylski (2006) visar aspekter 
av i sin undersökning. Flera studier (Garris, Ahlers & Driskell, 2002; Connolly et al., 2012; 
Guillén-Nieto & Aleson-Carbonell, 2012) understödjer att spelbaserat lärande uppvisar 
motiverande aspekter som kan förstärka lärandet, motivera samt engagera studenter i 
lärprocessen.  
  
Åkerfeldt (2014) beskriver ett ökat användande av datorspel generellt i samhället, men pekar 
också på att en motsvarande ökning saknas avseende användningen i skolorna av lärspel 
(Steinkuehler, 2010 refererad i Åkerfeldt, 2014 s 20), detta trots god tillgång till datorer. ”Det 
finns gott om datorer i den svenska skolan men de används inte särskilt väl” menar Sjöden 
(2014) vars uttalande stöds av en artikel i Svenska Dagbladet1 om resursfördelning i skolan.  
 
Således framstår det som att spelbaserat lärande har värdefulla egenskaper men skulle kunna 
implementeras mer i undervisning. Det finns också studier (Bellotti et al., 2013; Connolly et al., 
2012) där det uttrycks att det är viktigt att kunna utvärdera både spel och spelare i spelbaserat 
lärande. Det sägs även att möjligheterna till utvärdering inte är fullständiga och det uppges 
finnas ett forskningsbehov inom detta område.  
 
Om motiverande och engagerande egenskaper är en anledning att tillämpa spelbaserat lärande i 
undervisning, blir det viktigt att kunna utvärdera de individuella motiverande och engagerande 
aspekterna av spelet. Enligt den litteratur som beskriver utvärderingar av olika typer av digitalt 
lärande konstateras också att motivation utvärderas ofta och på olika sätt samt i olika 
sammanhang. När motivation utvärderas, eller mäts, kan detta göras antingen subjektivt eller 
objektivt (Bouvier et al., 2014). 
 
Subjektiva mätningar 
Ett exempel på en subjektiv mätning är att ställa frågor till användaren. Dessa frågor kan till 
exempel ges efter ett spel eller lärpass i form av en enkät. En sådan mätning ger ett bra resultat 
men är inte heltäckande enligt Mattheiss och kollegor (2010). Till exempel är det svårt att mäta 
kontinuerligt under ett spel med hjälp av enkäter.  

                                                        
1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ont-om-digitala-laromedel-i-skolan_4115905.svd 
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Objektiva mätningar  
Objektiva mätningar sker när användaren observeras av något eller någon, och inte själv 
medvetet rapporterar om sin upplevelse. Det förekommer till exempel forskning om mätning av 
motivation inom digitalt lärande där extern utrustning används för att få ett mätresultat i realtid. 
Dessa mätmetoder refereras ibland till som fysiologiska (Derbali & Frasson, 2012). Exempel på 
fysiologiska mätmetoder är analys av puls (Derbali & Frasson, 2012) eller EEG (Ghergulescu & 
Muntean, 2014).  Även analys av ögonrörelser förekommer (Holsanova, Nyström & Holmqvist, 
2014). Mattheiss och kollegor (2010) har som bakgrund till en undersökning där syftet var att 
mäta motivation i realtid sammanställt flera metoder vilka använder sig av olika typer av loggad 
data från användarens interaktioner med ett lärspel. Fysiologiska mätmetoder och loggbaserade 
mätmetoder är exempel på objektiva mätningar av motivation (Bouvier et al., 2014).  
 
Objektiva mätningar i spelbaserat lärande och adaptiva miljöer  
Spelbaserat lärande är särskilt känsligt för störningar, då det är viktigt att behålla 
spelupplevelsen intakt (Bellotti et al., 2013). Därför kan det i spelbaserat lärande vara intressant 
att mäta motivation med en objektiv metod. Spelbaserat lärande är också ett exempel på en 
miljö där adaptiv anpassning är önskvärd (Mattheiss et al., 2010; Ghergulescu & Muntean, 
2014). Att i lärmiljön anpassa innehållet efter individuella variationer kan göras enkelt genom 
till exempel nivåanpassning, vilken kan bestämmas via resultat, tester eller uppnådda poäng i ett 
spel. Att ingripa med motivationsanpassade interventioner kräver dock en mer komplex bild av 
individen än den som ges enbart av resultat eller uppnådda poäng. Motivation kan också variera 
under ett spel eller ett lärpass (Ghergulescu & Muntean, 2014), motivation som mäts subjektivt 
mäts oftast efter dessa vilket utesluter motivationshöjande interventioner under spelandet eller 
lärpasset. Därmed är det i adaptiva miljöer önskvärt med en mer kontinuerlig mätning än den 
som kan göras med enkäter.  
 
Det finns således flera anledningar till att utvärdera motivation både mer kontinuerligt och utan 
att störa användaren i spelbaserat lärande. En objektiv mätmetod kan ha förutsättningar att 
uppfylla dessa ovanstående villkor. 
 
Loggbaserad analys 
Loggbaserad analys av användaren kräver ingen extern utrustning till skillnad från mätningar 
med EEG eller andra fysiologiska mätmetoder. Därför finns förutsättningar för en loggbaserad 
mätmetod att fungera i många olika sammanhang. Loggbaserade mätmetoder är också helt 
oupptäckbara för användaren och riskerar inte att på något sätt störa dennes koncentration i 
lärandet. Därför skulle loggbaserade mätmetoder kunna uppfylla de behov som dels adaptiva 
miljöer och dels spel har, och som inte kan uppfyllas med hjälp av subjektiva mätningar med 
enkäter. 
 
Denna litteraturstudie har som syfte att undersöka hur objektiv analys av motivation med hjälp 
av loggbaserade uppgifter om användarens interaktioner i främst spelbaserat lärande kan göras. 
Även andra objektiva mätningar av motivation och engagemang gås igenom för att få ett 
bredare perspektiv på frågeställningen. En angreppsvinkel i analysen är att titta på hur väl de 
loggbaserade mätningarna som förekommer representerar de subjektiva mätningarna som görs 
med enkäter. 
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1.2 Problemformulering 
Hur fungerar loggbaserade metoder för att mäta motivation i spelbaserat digitalt lärande och kan 
dessa metoder eller delar av dessa metoder användas i andra typer digitalt lärande? Digitala 
lärresurser kan samexistera med en fysiskt lärarledd undervisning, kan analys av motivation i 
realtid som inte stör användaren fungera i denna situation?  

1.3 Delfrågor 
1. Är loggbaserade mätningar av motivation användbara? Är de resultat som ges tillräckligt 

bra i förhållande till de resultat som ges från till exempel enkäter? 
2. I vilken typ av digitalt lärande fungerar loggbaserade mätningar av motivation? Kan de 

fungerande mätningarna överföras till någon annan typ av digitalt lärande? 
3. Kan dessa mätningar på ett tydligt sätt hjälpa till att visa hur studieresultat förbättras och 

hur oengagerade studenter kan fångas upp? 
4. Går det att kombinera loggbaserade mätningar av motivation med frågor till användaren för 

att få ett bättre mätresultat? 

1.4 Disposition 
I kapitel 1 ges en kort bakgrund till frågeställningen och problemformuleringen presenteras. I 
kapitel 2 beskrivs spelbaserat lärande, motivation och motivationsmodeller i spelbaserat 
lärande. I kapitel 3 beskrivs metoden för undersökningen, vilken är litteraturstudier, och hur 
relevant litteratur har valts ut. I kapitel 4 görs en sammanställning över de källor som har 
använts för att besvara frågeställningen samt översikt av resultaten. I kapitel 5 diskuteras 
metodkritik, resultaten och hur dessa kan besvara frågeställningen. I kapitel 6 ges en slutsats.
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras den bakgrund som behövs för att kunna besvara 
frågeställningen. Digitalt lärande och spelbaserat lärande förklaras. En 
kortfattad beskrivning av hur motivation mäts i lärande ges. 
Motivationsmodeller som används i spelbaserat lärande presenteras. 

2.1 Digitalt lärande och spelbaserat lärande 

2.1.1 Digitala lärresurser 
Skolverket2 definierar läromedel och delar upp läromedlen i två komponenter, pedagogiska 
texter samt lärresurser. En lärresurs är i stort sett vad läraren finner användbart i 
undervisningen. 

2.1.2 Digitala lärmiljöer 
Även detta är ett brett begrepp som till skillnad från digitala läromedel kan inbegripa sociala 
plattformar och olika fysiska miljöer där interaktion sker med digitala miljöer. Ett exempel på 
en sådan miljö skulle kunna vara ett klassrum där studenterna arbetar vid datorer men det finns 
en lärare tillgänglig för eleverna. Ett annat exempel skulle kunna vara om en lärare bestämde sig 
för att logga in i World of Warcraft3 och hålla en lektion där (alltså ej spela spelet utan bara 
vistas i miljön)skulle World of Warcraft bli en digital lärmiljö. Likaså kan KTH:s plattform för 
studieinteraktion BILDA ses som en digital lärmiljö. En tydlig definition av lärmiljö är svår att 
hitta, den närmaste tolkningen i detta sammanhang blir ” miljön där lärandet sker”, vilken 
UNESCO4 ger en beskrivning av när det gäller vad som är viktigt för att denna skall vara 
optimal. Digitala lärmiljöer borde då inbegripa någon form av digitalisering i miljön. 

2.1.3 Spelbaserat lärande  
Inlärande som sker genom spel, inte nödvändigtvis datorspel. Spelet skall inte vara ett rent 
nöjesspel utan det skall vara utformat med någon form av lärande i åtanke (Boyle, Connolly & 
Hainey, 2011). 

2.2 Motivation 
Motivation definieras kortfattat i Nationalencyklopedin5 som ”psykologisk term för de faktorer 
hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Motivation beskrivs och 
ses ofta som en viktig faktor för ett framgångsrikt och bestående lärande. Enligt Bixler (2011) 
finns det en allmän mening och acceptans att hög motivation ger goda studieresultat. 
Weibelzahl och Kelly (2005) menar att relationen mellan god motivation och goda 
studieresultat är väl underbyggd av forskningen. 
Schunk, Pintrich och Meece (2010) menar att det existerar oenigheter om varifrån motivationen 
härrör samt hur den fungerar. Enligt Bixler (2011) i en rapport om motivation och lärande spel 
dras slutsatsen att motivation är oförutsägbar, föränderlig och kan bero av flera omständigheter 
samt att den inte går att mäta exakt. 
                                                        
2 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690 
3 Ett så kallat Massively multiplayer online role-playing game (MMORPG), 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/MMORPG 
4 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/quality-
framework/core-resources/learning-environment/ 
5 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation 
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Ändå har de allra flesta en intuitiv förståelse av vad motivation är eller skulle kunna vara. Ställs 
frågan till en individ om denne är motiverad, kan sannolikt i flesta situationer ges ett snabbt svar 
i form av ett ja, nej eller ganska. Om situationen frågan gäller är en lärande situation, är det inte 
omöjligt att föreställa sig att det även i det fallet är lätt att svara ja, nej eller ganska.  
Om svaren på ovanstående frågor i stället formuleras: "Ja, jag hade roligt, men jag kände mig 
inte motiverad", kan det konstateras att dessa två begrepp, att ha roligt och att vara motiverad, 
inte nödvändigtvis behöver uppträda samtidigt. Det går att tycka att en uppgift är rolig, men 
individen behöver för den skull inte vara motiverad att utföra denna och tvärtom. Någon kan 
vara motiverad att utföra en uppgift trots att själva uppgiften bedöms som tråkig att utföra. 
Vad är det då som bestämmer att en uppgift utförs? Är det underhållningsvärdet? Är det 
belöningen (lön till exempel) som ges när uppgiften är avklarad? Eller är det erkännandet av att 
ha utfört uppgiften som eftersträvas? Eller känner individen något annat som är svårt att 
beskriva men som ger en sorts inre tillfredställelse av att lyckas med uppgiften? 
 
I kombination med Nationalencyklopedins definition av motivation som "psykologisk term för 
de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål", framstår det 
tydligt att motivation beror av både individ samt situation. Schunk, Pintrich och Meece (2010) 
menar att det går att urskilja ett gemensamt synsätt i olika teorier om motivation, enligt detta 
synsätt är "motivation komplex samt beror av individens personliga, sociala samt 
sammanhangsmässiga faktorer och motivationen förändrar sig med utveckling, motivation 
reflekterar individ, grupp samt kulturella skillnader”6. 
 
Komplexiteten hos motivationsbegreppet blir ännu tydligare när det konstateras att det finns ett 
brett fält av motivationstorier samt motivationsmodeller vilka fungerar mer eller mindre bra i 
olika sammanhang. Vissa begrepp relaterade till motivationsteorier beskrivs redan under antiken 
(Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Gemensamt för dessa teorier är att de alla eftersträvar att 
definiera samt fånga de faktorer som Nationalencyklopedin beskriver i sin definition. Med hjälp 
av psykologin görs försök att dela upp motivationen i mindre beståndsdelar som mer 
förklarande skall ge upphov till samt rikta denna rörelse. Det är också dessa olika beståndsdelar 
var för sig som behöver få mätvärden för att det ska kunna ges en samlad bild av om kriterierna 
för motivation är uppfyllda. Enligt Heckhausen (1991) beror motivationens process av 
individens olika kognitiva samt motoriska förmågor, varför den trots att det går att identifiera 
liknade mål och viljor kan te sig olika hos individer. Detta ökar således komplexiteten när 
motivationen skall mätas eller utvärderas. 

2.3 Att mäta motivation i lärande och 
spelbaserat lärande 
Att mäta motivation kan göras på olika sätt. Schunk, Pintrich och Meece (2010) ger en översikt 
över olika mätmetoder i lärande, och dessa metoder kan delas in i två kategorier. Den ena 
kategorin omfattar mätningar där individen på något sätt berättar om sin upplevelse via enkäter, 
intervjuer eller dialoger. Den andra kategorin omfattar olika observationer av individen, till 
exempel val av uppgift eller graderingar av individens aktiviteter. Dessa två kategorier kan 
beskrivas som objektiva och subjektiva mätningar (Bouvier et al., 2014). En loggbaserad 
mätning i en digital lärmiljö är ett exempel på en objektiv mätning. Andra objektiva mätmetoder 
kan i digitala lärmiljöer vara fysiologiska, det vill säga inbegripa extern utrustning som till 
exempel EEG. Observationer av en observatör som bedömer individen är också ett exempel på 
en objektiv mätning. 

                                                        
6 ”motivation is complex and depends on a host of personal, social, and contextual factors; motivation 
changes with development; and motivation reflects individual, group and cultural differences.” 
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2.4 Exempel på motivationsteorier i spelbaserat 
lärande 
Nedan följer en presentation av några av de förekommande motivationsteorierna samt 
modellerna som används i lärande och spelbaserat lärande. I tabell 1 syns en uppställning över 
modellerna, deras respektive upphovsmakare samt i vilka källor dessa refereras till eller 
används.  
 
Tabell 1. Exempel på motivationsmodeller som används i framförallt spelbaserat lärande 

2.4.2 Bandura och självförmåga   
Schunk, Pintrich och Meece (2010) ger en ingående beskrivning av Albert Banduras teorier om 
motivation och hur dessa relaterar till lärande. I Banduras motivationsteorier är begreppet self-
efficacy, det vill säga självförmåga, en viktig komponent. Banduras motivationsteorier tillhör de 
socialkognitiva teorierna. De socialkognitiva teorierna om motivation tar hänsyn till individen i 
samspel med sin omgivning. Individen utgörs av tre delar som influerar varandra, sin egen 
personlighet och sina egna beteenden men också inflytandet från omgivningen. 
 
En poäng är att inlärande inte nödvändigtvis behöver ske samtidigt som lärdomen nyttjas.  
Betraktelser kan också vara en grund för en lärdom, och på detta sätt blir individen mottaglig för 
sociala influenser och sin omgivning. Ett exempel skulle kunna vara om en individ ser tre andra 
individer falla från en stol de använder för att nå en hög hylla. Då skulle individen som betraktar 
dessa händelser kunna dra lärdomen att inte klättra upp på stolen, för då finns en betydande risk 
att falla. Det betyder inte att individen i fråga själv någonsin har provat att klättra på stolen i 
exemplet. Ett motsatt förhållande skulle kunna vara att individen istället betraktar tre andra 
individer som framgångsrikt klättrar upp på stolen och når den höga hyllan, då skulle individen 
kunna dra en annan lärdom av denna betraktelse. Det första exemplet skulle kunna motivera 
individen till att undvika att klättra på stolar, och det andra exemplet skulle kunna motivera 
individen till att klättra på stolar för att nå höga hyllor. Denna motiverande effekt antas bero av 
händelsernas påverkan på självförmågan (tron på vad individen själv kan åstadkomma).  
Framför allt vilka händelser som uppmärksammas och genererar en lärdom antas bero på 

Teori/Modell Utvecklad av  Används av  

Self-efficacy Albert Bandura Ghergulescu & Muntan, 2010 

Self Determination Theory (SDT) Edward L. Deci  
Richard M. Ryan 

Garris, Ahlers & Driskell,  
2002 
Ghergulescu & Muntan, 2010 
Novak, 2014 
Bouvier et al., 2013 

Taxonomi för inre motivation Lepper, Thomas W 
Malone, Mark R 

Garris, Ahlers & Driskell,  
2002 
Ghergulescu & Muntan, 2010 

Kellers ARCS-modell John M Keller Weibelzahl & Kelly, 2005 
Garris, Ahlers & Driskell,  
2002 
Novak, 2014  
Derbali & Frasson, 2012 
Ghergulescu & Muntan, 2010 
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individen. Självförmågan blir därför viktig när individen skall använda sina lärdomar. När det 
gäller studenten och självförmågan säger Schunk, Pintrich och Meece (2010) som följer: 
”Självförmågan, eller individens uppfattade förmåga att lära sig eller utföra en uppgift, är en 
viktig del av motivationens process som påverkar val av uppgifter, ansträngning, ihärdighet och 
framsteg” 7  
 
I artikeln ”Guide for constructing self-efficiacy scales” (Bandura, 2006), ges instruktioner för 
hur självförmågan kan mätas subjektivt med hjälp av enkäter i olika sammanhang. Den enkät 
som bäst passar att använda i lärande heter Children's Self-Efficacy Scale. Denna enkät har tre 
delar, med fyra till tio påståenden i varje del som graderas på en skala från 1 till 100. 

2.4.3 Self Determination Theory samt inre och yttre motivation 
Self Determination Theory (Deci & Ryan, 1985) utgår från att individen har ett behov av 
autonomi(självstyre) samt att delta i aktiviteter denna vill ha del av (Schunk, Pintrich & Meece 
2010).  Enligt Schunk, Pintrich och Meece (2010) är Self Determination Theory en av de mest 
omfattande och empiriskt understödda teorierna om motivation.  
 
Deci och Ryan (2000) menar att det finns tre viktiga komponenter och förutsättningar för att 
uppnå inre motivation som är en viktig del i Self Determination Theory. Dessa förutsättningar är 
autonomi, kompetens samt samhörighet (Autonomy, Competence, Relatedness).  
 
Schunk, Pintrich och Meece (2010) beskriver också inre och yttre motivation. Inre motivation 
uppstår i situationer när individen vill utföra en uppgift för uppgiftens skull och har nöje av 
utförandet. Yttre motivation uppstår när det finns en yttre anledning att utföra en uppgift, 
Uppgiften utförs bara för att få del av något som inte har med själva uppgiften att göra, en 
belöning till exempel eller för att slippa ett straff. Enligt Schunk, Pintrich och Meece (2010) är 
inre och yttre motivation inte heller motsatser till varandra utan kan samexistera i olika grad. 
Deras relationer kan också variera mellan olika individer i samma situation samt beror av tid 
och sammanhang. 
 
Den inre motivationen anses ge ett bättre och mer bestående lärresultat (Schunk, Pintrich & 
Meece 2008). Deci och Ryan (1985) har synpunkter på till exempel Banduras teori om 
självförmåga för att denna teori inte hanterar den enligt Deci och Ryan (1985) mycket viktiga 
inre motivationen.  
 
För att mäta motivation subjektivt med enkäter enligt Self Determination Theory, finns skalor8 
med tillhörande enkäter för de olika komponenterna i teorin. En fördefinierad skala med 
tillhörande enkäter är IMI, Intrinsic Motivation Inventory. IMI har sju subskalor som kan 
användas var för sig. Den subskala som kan användas för att mäta enbart inre motivation är den 
enkätdel som mäter intresse/nöje av uppgift (the interest/enjoyement subscale). Denna enkätdel 
har sju påståenden där ett instämmande ges på en skala 1-7. Övriga subskalor har mellan fem till 
åtta påståenden där instämmandet graderas på samma sätt (1-7). Exempel på andra skalor är 
LCQ (Learning Climate Questionnaire ) vilken används i lärande för att mäta autonomi samt 
PCS (Perceived Competence for Learning) som används för att mäta kompetens. 

                                                        
7 ”Self-efficiacy, or one’s percieved capabilities for learning or performing a given task, is a key 
motivational process that affects student’s task choices, effot, persistence, and achievement” (Schunk, 
Pintrich & Meece, p 166,  2010) 
8 http://www.selfdeterminationtheory.org/questionnaires/ 
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2.4.4 Mallone & Leppers taxonomi för inre motivation  
För att beskriva och ge förutsättningar att arbeta med inre motivation i lärande utvecklade 
Thomas Lepper och Mark Malone en taxonomi.  Taxonomin presenterades i artikeln ” Making 
Learning Fun-A Taxonomy Of Intrinsic Motivations For Learning” (Lepper & Malone, 1987).  
Författarna avsåg att samla kännetecknande faktorer för inre motivation som en hjälp vid 
instruktionsdesign. Lepper och Malone ville även skifta fokus från kognitiva aspekter av 
lärandet till att belysa motivationen och särskilt den inre motivationen då den dels har förmågan 
att engagera studenter i aktiviteter som ej är obligatoriska, samt att den även i andra situationer 
kan göra lärandet mer effektivt. 
 
I tabell 2 ses en översikt över taxonomin. Här ses två delar, en för motiverande objekt som är 
relaterade till individen själv, och en del för motiverande objekt som har med individens 
omgivning att göra.   
 
För individen finns fyra huvudsakliga begrepp att ta hänsyn till för att nå god motivation i 
lärande. Förklaringar/hjälp ges till varje begrepp för hur dessa kan uppnås.  Det första begreppet 
är utmaning. Viktigt är att erbjuda en lagom stor utmaning, inte för svår men inte heller för lätt. 
Det andra är att nyfikenhet, det är viktigt att stimulera nyfikenheten och ge en lagom del okänt 
material/innehåll att bli lockad av. Det tredje begreppet är kontroll, individen ska känna egen 
kontroll vilken beskrivs som självbestämmande över den lärande händelsen. Det fjärde 
individuella begreppet är fantasi, det är viktigt att fantasin får vara aktivt i lärandet. 
 
Motiverande begrepp relaterade till individens omgivning är tre stycken. Det första begreppet är 
samarbete. Det andra begreppet är tävla, att kunna mäta sig eller tävla med medspelare. Det 
sista begreppet, igenkänning, belyser att det viktigt att få erkännande för sina insatser från andra 
medspelare eller studenter. 
 
Tabell 2. Taxonomi för inre motivation (Lepper och Malone, 1987) 

Begrepp relaterade till individen Begrepp relaterade till individens omgivning 

Utmaning   
 

Mål 
Osäker utgång 
Återkoppling 
Självkänsla 

Samarbete 
 

Nyfikenhet Sensitiv nyfikenhet 
Kognitiv nyfikenhet 

Tävling 

Kontroll Möjlighet 
Val 
Kraft 

Fantasi Känslomässiga aspekter 
Kognitiva aspekter 
Endogenitet 

Igenkänning 
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2.4.5 Kellers ARCS-modell  
En ofta använd modell för motivation i samband med lärande (Weibelzahl & Kelly, 2005; 
Garris, Ahlers & Driskell, 2002; Novak, 2014; Derbali & Frasson, 2012) är den utav John 
Keller utvecklad ARCS-modellen. ARCS står för Attention (uppmärksamhet), Relevance 
(Relevans), Competence (kompetens) samt Satisfaction (tillfredställelse).  Modellen är 
utvecklad särskilt med lärande i åtanke, och ett genomgående syfte är att behålla studentens 
uppmärksamhet genom hela lärprocessen eller lektionen.  Modellen har tagits fram med idéer 
från olika motivationsteorier och är tänkt att vara ett verktyg för att förbättra motivationen i 
lärande. I Tabell 3 ges en översikt av modellens fyra komponenter samt en förklaring hur 
arbetet med de olika delarna kan se ut. 
 
Motivationens betydelse betonas när instruktionsdesign används i till exempel digitalt lärande.  
Enligt Kelly och Suzuki (2004) går det att förutse insatser som kan öka motivationen i lärande. I 
sin bok Motivational Design for Learning and Performance (2010), beskriver Keller som ett 
problem att lärarna inte på ett konkret sätt kan realisera sina insikter samt sin kunskap om 
motivation när motivationsstrategier implementeras i undervisningen.  
 
Tabell 3. Översikt över ARCS-modellen (Keller, 2010) 

Komponent Funktion 

Attention - Uppmärksamhet Fånga studentens intresse samt att stimulera nyfikenheten 

Relevance - Relevans Möta studentens mål och behov för att skapa en positiv 
attityd 

Confidence - Självförtroende Vara behjälplig i processen att få studenten att känna och 
tro att denna kan lyckas samt kontrollera sin framgång 

Satisfaction - Tillfredställelse Förstärka ansträngningarna, framstegen  

 
Subjektiv motivationsmätning enligt ARCS-modellen kan göras med hjälp av enkäten 
Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) (Keller, 2010). Enkäten är avsedd att 
användas för analys av motivation i lärmiljöer där inte en lärare instruerar eleven, utan att 
undervisningsmaterialet är självinstruerande (self-directed). Miljön kan vara spelbaserad, 
onlinekurs eller i ett klassrum, det viktiga är att ingen person instruerar. Enkäten har 36 frågor 
som fördelar sig på modellens komponenter, 12 frågor som rör uppmärksamhet (attention), 9 
frågor som rör relevans (relevance), 9 frågor som rör självförtroende (confidence) och 6 frågor 
om tillfredställelse (satisfaction). Frågorna är utformade som påståenden där svaret är ett 
graderat instämmande till påståendet (instämmer inte, instämmer delvis, instämmer etc.) och har 
en svarskala med fem olika värden. Som svar kan redovisas en poängsumma för hela enkäten, 
eller delaren kan redovisas separat. 
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2.5 Att använda en modell för motivation i en 
objektiv mätning av motivation 
För att kunna mäta motivation på ett liknande sätt som sker i de subjektiva mätningar som 
vanligen görs med hjälp av enkäter som till exempel IMI (se 2.4.3) eller IMMS (se 2.4.5), måste 
innehållet i dessa kunna representeras i den alternativa mätmetoden. 
I en objektiv mätning som görs med hjälp av bedömning av observatörer, kan enkäten eller ett 
underlag med liknande innehåll användas som bedömningsgrund för observatörerna.  
I en objektiv mätning som är baserad på loggad information (en loggbaserad mätning), i till 
exempel spelbaserat lärande, blir det användarens interaktioner som utgör 
bedömningsunderlaget. Alltså begränsas mätningen till de interaktioner som systemet kan 
representera, med andra ord uttolkaren av användaren är systemet. Används en fysiologisk 
mätmetod som EEG eller pulsmätning, begränsas istället mätningen till utrustningen som mäter. 
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3. Litteratursökning 
Den huvudsakliga metoden för denna litteraturstudie har varit att söka 
efter och välja ut relevant litteratur. I detta kapitel redogörs för hur 
litteratur har sökts och valts ut. 

3.1 Databaser 
Följande databaser användes: KTHB Primo, Scopus, Google Scholar och Web of Science.  

3.2 Sökord och urval av källor 
Sökningarna inleddes genom att söka med enkla kombinationer av ord som ”measure 
motivation elearning” i KTHB Primo samt Google Scholar. Dessa sökningar gav väldigt stora 
resultat, varför det redan från början uppstod ett behov av att ändra sökorden. Med söktermen 
”measure motivation elearning game-based real-time” samt årtal 2014 gavs 326 resultat i 
Google Scholar, men bara ett fåtal av dessa visade sig vara intressanta.  
 
Söktermerna ändrades successivt. Ordet motivation ersattes eller kombinerades med ord som 
engagement.  Measure kombinerades eller byttes ut med analyze och olika varianter användes 
av game based learning, elearning eller e-learning.  
 
Till sist valdes två söksträngar ut för att komplettera varandra, en i Google Scholar och en i 
Scopus. Resultaten gicks igenom mer systematiskt utifrån kriteriet att den utvalda källan skulle 
behandla minst en objektiv mätmetod av antingen motivation eller engagemang. Inga källor som 
enbart behandlade subjektiva mätmetoder inkluderades.  
 
Sökträngen från Scopus9: ( TITLE-ABS-KEY ( game* learn* ) AND TITLE ( motivation* OR 
engag* ) AND TITLE-ABS-KEY ( measur* OR analy* OR assess* OR "data mining" ) ). Denna 
sökning gav 197 resultat varav 36 intressanta valdes ut efter en genomgång av samtliga resultat. 
Sex av dessa 36 gick inte att få tillgång till, och efter ytterligare en genomgång av resultatet 
återstod elva stycken intressanta källor. Två av dessa återfanns även i den kompletterande 
sökning som gjordes i Google Scholar.  
 
Söksträngen från Google Scholar: "measuring engagement motivation "log based" learning 
game”. Denna sökning gav 150 resultat varav 25 intressanta valdes ut. Sex utav dess gick inte 
heller att få tillgång till, och efter en sista genomgång återstod fyra källor (två gemensamma 
med resultatet från Scopus). 
 
Figur 1 visar fördelningen av resultat mellan Google Scholar och Scopus. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
9 Söksträngen utformad med hjälp av KTHB:s bibliotekarier. 



3. Litteratursökning 
 

 12 

 
Figur 1. Fördelning av resultat mellan sökningar gjorda i Google Scholar respektive Scopus. 
 
Samtliga utvalda källor från sökresultaten var publicerade mellan 2009-2014. I en artikel av 
Hwang och Wu (2012) där författarna systematiskt gick igenom sju stora tidskrifter10 och letade 
efter artiklar relaterade till spelbaserat lärande under åren 2000-2010, sågs en signifikant ökning 
av artiklar samt större spridning av bidragande nationaliteter under perioden 2006-2010. 
Ökningen antogs bero på ett stigande forskningsintresse för området. Detta skulle kunna 
förklara varför sökresultaten gav så pass nyligen publicerade källor.  Förutom ämnesspecifik 
litteratur har sökningar i databaser efter litteratur om motivationsteorier gjorts, och i dessa fall 
har det sökts efter upphovsmakarna till respektive teoris publikationer. 

3.3 Tidskrifter 
Några tidsskrifter har verkat så pass relevanta att de senaste årgångarna av dessa gåtts igenom. 
Syftet har varit att, förutom hitta relevant material, även få information om närbesläktade 
ämnen. De årgångar som har bedömts intressanta att gå igenom har varit 2014 samt 2013 och i 
undantagsfall 2012. Några av de tidskrifter som har genererat flest intressanta artiklar är 
Computers and Education, Computers in Human Behaviour samt Simulation & Gaming. 

3.4 Kedjesökningar 
Då antalet källor som behandlar loggbaserade mätmetoder funnits vara litet, har det efter 
genomläsning av olika artiklar och arbeten framträtt en bild av vilka källor som refereras ofta. 
Därför har kedjesökningar bedömts relevanta att göra. Dessa sökningar har gjorts både i form av 
referenser i artiklar samt även förlagens rekommendationer om relaterade arbeten och citeringar. 
Dessa sökningar adderade ytterligare en intressant källa till de resultat som presenteras i kapitel 
4. Artiklar från de konferenser som har genererat en sökträff har gåtts igenom, exempelvis  
The 5th International Conference on Computer Supported Education. Likaså har en bild av ofta 
förekommande artikelförfattares forskningshistorik bedömts intressant. Genom att göra 
sökningar på förekommande begrepp som ”datamining in education” har materialet vidgats. 

3.5 Slumpmässiga sökningar 
Slumpmässiga sökningar har mest använts för att snabbt få en bild av till exempel antal citat hos 
en författare eller att hitta nya vinklar på till exempel motivationsteorier. När det gäller själva 
ämnet för frågeställningen har istället kedjesökningarna varit den till de exakta söksträngarna 
kompletterande metoden. 
                                                        
10 British Journal of Educational Technology (BJET), Computers and Education (C&E), 
EducationalTechnology&Society (ETS), Educational TechnologyResearch&Development (ETR&D), 
Journal of Computer Assisted Learning (JCAL), Interactive Learning Environments (ILE) and 
Innovations in Education and Teaching International (IETI) 
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4. Sammanställning av källor 
I detta kapitel sammanställs källmaterialet. Först ge en översikt över 
samtliga utvalda källor från sökresultaten. Sedan presenteras de källor 
som använder sig av loggbaserade mätmetoder. Efter det gås källor med 
övriga objektiva mätmetoder igenom. En närmare presentation ges sedan 
av några utvalda källor relevanta för frågeställningen. Tills sist jämförs två 
källor som redovisar mer kompletta loggbaserade mätmetoder. 

4.1 Översikt över källor 
Källor som behandlade enbart loggbaserade mätmetoder var få (se kap 3 hur källor valdes ut). 
Totalt sju stycken källor behandlade enbart loggbaserade mätmetoder varav endast tre av dessa 
presenterade användarundersökningar. Därför beaktades även källor som behandlade övriga 
objektiva mätmetoder. Även jämförande studier mellan objektiva och subjektiva mätmetoder 
togs med i källmaterialet. Både källor som utvärderade motivation och engagemang valdes ut. 
Totalt gav sökresultaten nio källor som behandlade objektiva mätmetoder. Fem källor använde 
en kombination av subjektiva och objektiva mätningar.  
 
I tabell 4 visas en översikt över samtliga källor. De flesta källor behandlade spelbaserat lärande 
eller någon form av lärmiljö eller lärande sammanhang. Antalet studenter i de undersökningar 
som utfördes i en del av källorna varierade mellan fem stycken till flera tusen. 
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Tabell 4, översikt över samtliga utvalda källor 

Källa Lärmiljö Vad som 
utvärderas 

Antal 
studenter 

Objektiv 
mätmetod 

Subjektiv 
mätmetod 

Andujar et al., 
2013 

Spel/icke 
digital 
under-
visning 

Engagemang 32, varav 
15 i 
spelmiljö 

EEG  

Bedek et al., 
2012 

Spel Motivation 
Känslor 

- Logg  

Ben-zadok et 
al., 2011 

Online-
kurs, tre 
moment  
varav ett 
spel 

Motivation 7434 Logg  

Bouvier et al., 
2013 

Spel Engagemang 12 Logg 
 

 

Derbali & 
Frasson, 2012 

Spel11 Motivation 33 EEG 
EDA 
Pulsmätning 

Enkät 
 

Ghergulescu 
& Muntean, 
2012 

Spel Motivation - Logg  

Ghergulescu 
& Muntean, 
2014 

Spel Motivation 
Engagemang 

48 EEG Enkät 

Hershkovitz 
& Nachmias, 
2009 

Online-
kurs 

Motivation 2162 Logg  

Martey et al., 
2014 

Spel Engagemang 280  
480 

EDA 
Videoinspelning 
Logg 

Enkät  

Mattheiss et 
al., 2010 

Spel Motivation - Logg  

Monterrat, 
Lavoué & 
George, 2014 

Spel Engagemang - Logg  

Renshaw, 
Stevens & 
Denton, 2009 

Spel. Ej 
lärmiljö 

Engagemang 5 Ögonrörelse-
mätning 

 

Ronimus et 
al., 2014 

Spel Engagemang 138 Logg Enkät 

Rowe et al., 
2011 

Spel Engagemang 137 Logg Enkät 

 
                                                        
11 Spelmiljö men ett så kallat serious game, seriöst spel, vilket även innefattar hälsospel, spel för att 
förändra attityder, politiska och sociala spel till exempel (Boyle et al., 2011) 
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Publiceringsår utvalda källor 
Samtliga utvalda källor var publicerade mellan 2009 och 2014. Antal källor per år i detta 
tidsintervall visas i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Publiceringsår hos utvalda källor 

 
Fördelning av mätningar av engagemang och motivation i utvalda källor 
Fördelningen mellan mätningar av motivation och engagemang i utvalda källor var 
förhållandevis jämn. Sex källor valdes ut som mätte motivation, sju källor som mätte 
engagemang och en källa mätte både motivation och engagemang. Figur 3 åskådliggör denna 
fördelning. 

 
 
Figur 3, antal källor som mäter motivation respektive engagemang  
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Olika mätmetoder i källorna 
I källmaterialet förekom sex objektiva mätmetoder och en subjektiv mätmetod. De objektiva 
mätmetoder som användes förutom loggbaserade var EEG, EDA (electro dermal activity eller 
galvanisk hudrespons), pulsmätning, videoinspelning samt ögonrörelser. I de jämförande 
studierna och de simultana mätningarna användes även enkäter för att mäta subjektivt.  
Figur 4 visar hur de olika objektiva mätmetoderna respresenterades i källmaterialet. De 
loggbaserade mätmetoderna förekom i 8 källor. Ögonrörelsemätning, pulsmätning samt 
videoinspelning förekom i varsin källa. EDA förekom i två jämförande studier, och EEG 
förekommer i tre källor totalt.  
 

 
Figur 4. Hur ofta de olika objektiva mätmetoderna förekommer i källmaterialet 

4.1.2 Översikt över loggbaserade metoder  
I de källor där loggbaserade mätmetoder förekom var det endast ett fåtal som uppvisade ett 
större antal variabler. Dessa gås igenom ytterligare i avsnitt 4.3.1.  Ofta förekom ett par 
loggbaserade variabler som komplement till subjektiva mätmetoder, till exempel loggade 
uppgifter om tid såsom sessionslängd.  
 
I tabell 5 ges en översikt över de interaktioner som förekom i de loggbaserade mätningarna. 
Interaktioner som förekom beskrivs kort, och även förklarande kommentarer lämnas då 
källornas upplägg skiljde sig en hel del åt. Vissa källor mätte exempelvis simultant med endast 
ett par variabler,  
 
Figur 5 visar hur många variabler respektive källa presenterade. Störst antal gavs av Bouvier 
och kollegor (2013) vilka totalt identifierade 20 interaktioner. Hershkovitz och Nachmias 
(2009) kom sedan med sju identifierade interaktioner, följda av Ghergulescu och Muntean 
(2012) vilka presenterade fyra föreslagna interaktioner.  
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Tabell 5. Översikt över interaktioner använda i loggbaserade undersökningar 

Källa Interaktion Antal Kommentar 

Ben-zadok  
et al., 2011 

Antal studenter som genomförde 
varje aktivitet 
Procent av studenterna som 
slutförde varje uppgift 
framgångsrikt 
Den genomsnittliga svarstiden på 
frågor inom var aktivitet 

3 Jämförande studie mellan 
olika lärsätt, ej fokuserad 
på själva mätningen.  
 

Bouvier et al., 
2013 

Exempel på händelser: 
Visa intresse för information om 
annan spelare 
Förbättra utrustning i spelet 
Betala för poäng 
Exempel på aktiviteter: 
Utöka det sociala nätverket 
Uppnå utmaningar 

20 Endast några variabler 
redovisas. Dessa 
representerar aktiviteter 
som härrör från två 
underliggande nivåer. 
Flera operationer i nivå 1 
blir en händelse. 
Flera händelser i nivå 2 
blir en aktivitet. 

Ghergulescu & 
Muntean, 2012 

Tid för uppgift  
Antal upprepningar av uppgift  
Antal hjälpförfrågningar  
Självförmåga  

4 Inga resultat, mätvariabler 
föreslås. 

Hershkovitz & 
Nachmias, 2009 

Tid för uppgift 
Sessionslängd 
Aktivitetstakt 
Tid mellan sessioner 
Takt för ordmarkeringar 
Testmängd, hur många test som 
görs 
Spelaktiviteter 

7 Ej spelmiljö. 

Martey et al., 
2014 

Musklick 
Musrörelser 

2 Jämförande studie.  

Mattheiss et al., 
2010 

Reaktionstid 
Antal fel 
Antal hjälpförfrågningar 

3 Inga resultat redovisas, 
variabler ges. 

Monterrat, 
Lavoué & 
George, 2014 

Sessionsdatum 
Att svara på frågor eller läsa för 
snabbt 
Att svara på frågor eller läsa för 
långsamt 

3 Ej studie på  
loggbaserade metoder. 
Det används dock  
(som i en del av 
analys) tre olika tidmått. 

Ronimus et al., 
2014 

Speltid session 
Speltid tillfällen 

2 Subjektiv mätning med 
enkäter huvudsakligen.  

Rowe et al., 2011 Antal uppnådda mål 
Slutgiltigt spelresultat 

2  
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Figur 5, Antal föreslagna interaktioner från respektive källa 
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4.1.3 Översikt över källor med jämförande undersökningar  
I tabell 6 ses en översikt över några de undersökningar där fler än en mätmetod förekom samt en 
kort kommentar om resultatet av dessa. 
 
Tabell 6. Översikt över jämförande undersökningar mellan subjektiva och objektiva mätningar 

Källa Subjektiv metod Objektiv metod Resultat 

Derbali & 
Frasson, 2012 

Enkät, IMMS (ARCS) EEG 
EDA 
Pulsmätning 

EEG fungerar bäst av de 
objektiva metoderna. 
Olika EEG frekvenser 
utvärderas och vissa 
framträder som mer 
användbara. 
 

Ghergulescu & 
Muntean, 2014 

Enkät, IMI (SDT) EEG EEG fungerar bäst över 
tid. Här är EEG- 
mönstret fördefinierat i 
den utrustning som 
används. Detta mönster 
sägs dock representera 
engagemang, ej 
motivation. 

Martey et al., 
2014 

Enkät, delar ur Temple 
Presence Inventory (TPI)  

EDA 
Videoinspelning 
Musklick 
Musrörelser 

Ingen tydlig 
samstämmighet emellan 
metoder, metoderna 
sägs kunna komplettera 
varandra. 
 

 

 
 
 

4.2 Urval av källor som behandlar loggbaserade 
mätmetoder 
I detta stycke presenteras några av de källor vars resultat och tillvägagångssätt har bedömts 
kunna belysa frågeställningen närmare. En loggbaserad mätning av motivation gjord av 
Hershkovitz och Nachmias (2009) presenteras först, sedan presenteras två artiklar (Mattheiss et 
al., 2010; Ghergulescu & Muntean, 2012) med förslag på loggbaserade mätvariabler för att mäta 
motivation. Efter dessa följer en källa (Bouvier et al., 2013) som utförde en loggbaserad 
mätning av engagemang samt en jämförande studie (Martey et al., 2014) mellan olika objektiva 
mätningar av engagemang. 
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4.2.1 Mätningar av motivation 
 
Hershkovitz & Nachmias, 2009 
 
Vad mäts? 
Baserat på en genomgång av tidigare forskning skapas ett ramverk med tre delar som skall 
påvisa motivation. Dessa delar beskrivs som engagemang, energi (hur motivationen upprätthålls 
samt riktas) och källa. Källa avser motivationens ursprung, om den är att betrakta som inre eller 
yttre motivation. 
 
Hur mäts detta? 
I den aktuella lärmiljön eftersöks variabler som kan representera ovanstående begrepp. Med 
hjälp av Learnograms12 över ett litet antal användares aktiviteter i miljön identifieras totalt sju 
intressanta variabler. Dessa variabler är även relaterade till och avsedda att vara kompatibla med 
tidigare forskning. Variablerna listas nedan. 
 

• Tid för uppgift 
• Sessionslängd 
• Aktivitetstakt 
• Tid mellan sessioner 
• Takt för ordmarkeringar 
• Testmängd, hur många test som görs 
• Spelaktiviteter  

 
Efter denna identifikation anpassas variablerna till de tre motivationsaspekter som valts ut att 
representera motivation genom att undersöka ett stort antal användares aktiviteter över en längre 
tid. 
 
Vad blir resultatet? 
Av de sju identifierade variablerna kan två kopplas till engagemang, fyra till källa och en 
variabel anses påvisa energi. De sju variablerna representeras av uppgifter såsom tid spenderad i 
lärmiljön, hur länge användaren skriver, studieframsteg med mera. 
 
Mattheiss et al., 2010 
 
Vad mäts? 
Genom att studera tidigare undersökningar har interaktioner identifierats vilka representerar 
olika tillstånd av motivation. Några av dessa är avsaknad av självförtroende och avsaknad av 
uppmärksamhet.  
 
Hur mäts detta? 
Mätningen sker i två steg. I det första steget fokuseras på svarstid, antal rätta svar och 
hjälpförfrågningar. I det andra steget utvärderas hur säkert och korrekt svar som ges. 
 
 

                                                        
12 Learnogram kan beskrivas som en visuell representation över studentens lärande/aktiviteter som kan 
utläsas via loggfiler, se s 290 i Romero, C, 2010 
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Vad blir resultatet? 
Det ges inget resultat annat än att metoden bör utvärderas vidare i relation till subjektiva 
mätmetoder. 
 
Ghergulescu & Muntean, 2012 
 
Vad mäts? 
I ett kapitel i boken Assessement of game-based learning ger Ghergulescu och Muntean (2012) 
en genomgång av tidigare forskning kring motivationsmätning i spelbaserat lärande och andra 
digitala lärmiljöer. Ur detta ger författarna förslag på fyra begrepp som anses vara lämpliga för 
loggbaserad analys av motivation i spelbaserat lärande. Situationen som beskrivs när det gäller 
dessa begrepp är att de flesta av dessa återfinns i digitala lärmiljöer som inte är spelbaserade. 
Begreppen nedan är de som anses kunna överföras till spelbaserat lärande. 
 

• Tid för utförande av uppgift (TimeOnTask) 
• Antal upprepningar av uppgift (NumRepeatTask) 
• Antal hjälpförfrågningar (NumHelpRequest) 
• Självförmåga (SelfEfficacy) 

 
Hur mäts detta? 
Författarna presenterar olika sätt att mäta de olika variablerna från tidigare forskning om 
digitala lärmiljöer. 
 
Tid för utförande av uppgift (TimeOnTask), det vill säga hur lång tid en användare lägger på en 
uppgift kan till exempel fås från läshastighet, utförandetid och inloggningstid. Genomsnittliga 
tider för olika uppgifter kan beräknas, samt hur snabbt användaren utför uppgifter, flyttar 
musen, klickar eller ber om tips. 
 
Antal upprepningar av uppgift (NumRepeatTask) kan genereras från data om till exempel hur 
många gånger användaren har läst en sida, eller hur många gånger en användare har spelat ett 
filmklipp eller tagit ett prov eller en övning. 
 
Antal hjälpförfrågningar (NumHelpRequest) kan analyseras på så sätt att om användaren till 
exempel ber om hjälp ett antal gånger som överstiger ett i förväg definierat värde, kan 
användaren vara omotiverad. 
 
Självförmåga (SelfEfficacy) menar författarna kan mätas genom implementerade dialoger med 
en spelkaraktär eller självuppskattning via nivåval. Till exempel kan användaren få skatta sin 
förmåga att utföra en viss uppgift. 
 
Vad blir resultatet? 
Dessa metoder respresenterar enligt författarna ett urval baserat på tidigare forskning. Resultatet 
ges från detta underlag. Det vill säga att dessa variabler kan ge, om inte en fullgod bild av 
motivationen, stöd i en analys. 
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4.2.2 Mätningar av engagemang 
 
Bouvier et al., 2013 
 
Vad mäts? 
Författarna menar att engagemang kan ses som en indikator till motivation. Engagemang kan, 
enligt vissa teorier om engagemang, härröra från samma komponenter som finns i motsvarande 
teoriers motivationsmodeller. Engagemang beskrivs liksom motivation vara viktigt för 
studieresultaten. För att beskriva engagemang används Self Determination Theory (Deci och 
Ryan, 1985) och dess begrepp Autonomy – Competence - Relatedness vilka antas vara de behov 
som kan ge upphov till engagerat beteende. 
 
Hur mäts detta? 
En aktivitetsteori används för att beskriva engagemang och hur engagemang yttrar sig. Med 
hjälp av denna teori bestäms fyra beteenden som visar på engagemang. För att påvisa dessa 
beteenden med hjälp av interaktioner grupperas interaktiva beteenden i spelet i flera nivåer. I 
den första nivån grupperas enligt vissa kriterier (tid bland annat) lämpliga operationer för att 
sedan tillsammans bilda en händelse vilken då återfinns i nivå 2. Flera händelser i nivå 2 bildar 
på samma sätt en aktivitet i nivå 3. Aktiviteten är sedan vad som påvisar engagemang genom att 
bestämmas tillhöra en utav de fyra komponenterna som används för att beskriva engagerat 
beteende. Nedan ges exempel ur de olika nivåerna.  
 

• Nivå 3 - Aktiviteten, till exempel att vilja få fler vänner i spelet ges av flera händelser i 
nivå 2. 

• Nivå 2 - Händelsen, vilken kan vara att kontakta eller söka efter vänner skapas av flera 
operationer från nivå 1. 

• Nivå 1 - Operationen, till exempel att skriva text i sökfältet eller klicka på knappar med 
namn. 

 
Figur 2 visar en skiss av strukturen. Operationer bildar en händelse. Denna händelse bildar 
tillsammans med en annan händelse en aktivitet. Antalen operationer/händelser behöver inte 
vara desamma eller symmetriska som i figuren, dessa antal är valda för att göra figuren enkel att 
överblicka. 

  
Figur 2. Skiss över strukturen Bouvier och kollegor (2013) använder för att utläsa engagerat 
beteende ur grupper av interaktioner genom så kallade operationer.  
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Vad blir resultatet? 
Med hjälp av tolv spelares spår av interaktioner går det att identifiera flera beteenden i spelet, 
det vill säga aktiviteter, vilka kan beskrivas som engagerande. Totalt tjugo händelser bestäms, 
vilka grupperade ger sex aktiviteter. 
 
Martey et al., 2014 
 
Vad mäts? 
Engagemang mäts och engagemang ges följande definition ”graden av aktivitet samt någon ger 
en individ eller ett objekt över en viss tid.”13 Det sker mätningar på fem olika sätt, och syftet är 
att ställa dessa mätningar mot varandra för att se hur väl de fungerar. 
 
Hur mäts detta? 
Mätningarna sker med både subjektiva samt objektiva metoder. Den subjektiva mätningen sker 
med hjälp av enkäter. De återstående mätmetoderna är objektiva och består av två i spelet olika 
interaktiva beteenden, ansiktstolkning via videoinspelning samt electrodermal activity, 
(galvanisk hudrespons), EDA. 
 
Vad blir resultatet? 
Ingen av metoderna ger samstämmiga resultat, vilket leder till en del frågor. En del metoder är 
även bättre på att upptäcka tillstånd som kan beskrivas som engagemang, och andra fungerar 
sämre. Men framförallt ges en indikation av komplexiteten i begreppet engagemang, 
mätmöjligheterna samt miljöerna mätningarna sker i. 

4.3 Urval av källor som behandlar övriga 
objektiva mätmetoder 
I detta avsnitt presenteras två källor (Derbali & Frasson, 2012; Ghergulescu & Muntean, 2014) 
som beskriver andra objektiva mätningar av motivation respektive engagemang. 
 
Derbali & Frasson, 2012 
 
Vad mäts? 
Syftet är att utvärdera motivation, och ställa subjektiva mätningar med hjälp av enkäter och 
fysiologiska objektiva mätmetoder mot varandra. 
 
Hur mäts detta? 
De subjektiva mätningarna görs med hjälp av enkäter vilka baserar sig på ARCS-modellen, och 
en anpassad form av Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) används. De objektiva 
mätningarna görs med EEG, videokamerainspelning, pulsmätning samt electrodermal activity, 
(galvanisk hudrespons), EDA. 
 
Vad blir resultatet? 
Framförallt EEG mäter tillfredsällande i sammanhanget, pulsmätning och EDA har 
begränsningar. 
 
                                                        
13 ” the degree of activity or attention someone gives to a person or object over some period of time” 
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Ghergulescu & Muntean, 2014 
 
Vad mäts? 
Syftet är att analysera motivation i spelbaserat lärande. För detta används bland annat extern 
EEG-utrustning, med vilken engagemang kan påvisas. Engagemanget ses som en indikator till 
motivation. Den subjektiva jämförande studien som görs parallellt mäter motivation och 
fokuserar på inre motivation med enkäter utformade enligt IMS, Intrinsic motivation inventory 
baserad på Self Determination Theory. 
 
Hur mäts detta? 
Den objektiva mätningen som sker med EEG görs kontinuerligt under speltiden när användaren 
spelar två delar av ett spel. Den subjektiva mätningen med hjälp av enkäter görs i slutet av varje 
delspel. 
 
Vad blir resultatet? 
Användarna delas upp i tre grupper, omotiverade, oklart motiverade och motiverade enligt de 
båda mätmetoderna. Inom dessa grupper jämförs sedan resultaten mellan subjektiva respektive 
objektiva mätningar för de olika delspelen. När det gäller de omotiverade användarna enligt den 
subjektiva metoden visar sig 33 % vara motiverade enligt den objektiva metoden. Däremot är 
resultaten mer lika för det andra delspelet där bara knappt 7 % användare hade klassats som 
motiverade av den objektiva metoden. Denna bild bekräftas delvis för de andra grupperna. 
Framförallt dras slutsatsen att den subjektiva metoden reflekterar bättre tiden närmast 
enkätsvaren gavs. Den objektiva metoden förefaller bättre på att återspegla hela spelsessionen.  
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4.4 Jämförelse mellan två källor som behandlar 
loggbaserade mätningar 
I följande stycke jämförs de källor (Hershkovitz & Nachmias, 2009 och Bouvier et al., 2013) 
som redovisade flest loggbaserade interaktioner. I tabell 7 jämförs hur de beteenden eller 
begrepp som matchas mot en modell för motivation eller engagemang, genereras från 
loggbaserad information om användarens interaktion.  I tabell 8 jämförs sedan begreppen som 
ges i tabell 7 med motsvarande enkäter som används i subjektiva mätningar. Samtliga enkäter 
som jämförelsen utgår från hör till Self Determination Theory. 
 
Tabell 7. Jämförelse mellan Hershkovitz & Nachmias, 2009 och Bouvier et al., 2013 

 Hershkovitz & Nachmias, 2009 Bouvier et al., 2013 

Första redovisade 
nivå av 
interaktioner 

Här återfinns de sju tidigare 
beskrivna interaktionerna, vilka 
alla beskriver en redan definierad 
beräkning eller ett mått som Tid för 
uppgift eller Sessionslängd. 

Här finns grundläggande 
interaktioner, operationer, 
såsom musklick på objekt, 
öppnade av objekt mer mera.  

Högsta nivå, 
slutgiltiga variabler 

Här grupperas ovanstående sju 
variabler att bilda tre olika 
begrepp. 
Källa ges av 
• Aktivitetstakt 
• Tid mellan sessioner 
• Testmängd, hur många test 

som görs 
• Spelaktiviteter 
Energi ges av 
• Takt för ordmarkeringar 
Engagemang ges av 
• Tid för uppgift 
• Sessionslängd 

Av 20 identifierade händelser 
från föregående nivås 
operationer ges sex aktiviteter 
som kan kopplas till de fyra 
komponenter som sägs 
beskriva engagerat beteende: 
Engagemang för omgivning 
(environmental engagement)  
Socialt engagemang (social 
engagement)  
Händelseengagemang (action 
engagemant)  
Självengagemang (self 
engagement) 

Komponenter som 
återfinns i 
motivationsmodeller 

Källa visar på inre och yttre 
motivation. 

Engagemang för omgivning 
härrör från behovet av 
autonomi   
Socialt engagemang härrör 
från behovet av samhörighet  
Händelseengagemang härrör 
från behoven av kompetens 
och autonomi 
Självengagemang härrör från 
behovet av autonomi  
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Tabell 8. Matchning av loggbaserade variabler med enkäter som används i subjektiva 
mätningar 

 Hershkovitz & Nachmias, 2009 Bouvier et al., 2013 

Begrepp som mäts 
och även 
förekommer i 
motivationsmodelle
r och enkäter 

Inre och yttre motivation Autonomi, samhörighet, 
kompetens 
Det redovisas däremot inte hur 
mätvariablerna fördelar sig 
mellan ovanstående begrepp.  

Antal mätvariabler 4 6 

Enkät som mäter 
ovanstående 
variabler subjektivt 

IMI (se 2.4.3) delskala för inre 
och yttre motivation, 7 påståenden 

LCQ 14, skala för autonomi , 15 
påståenden 
IMI, delskala för samhörighet, 8 
påståenden 
IMI, delskala för kompetens, 6 
påståenden  
PCS, skala för kompetens, 4 
påståenden 
Se 2.4.3 för förklaring av de 
olika enkäterna ovan 

Maximal möjlig 
överrensstämmelse 
mellan antal 
mätvariabler och 
antal påståenden i 
enkäten 
 

IMI (inre och yttre motivation) 
60 % 

LCQ (autonomi) 27 % 
IMI (samhörighet) 76 % 
IMI (kompetens) 100 % 
PCS (kompetens) 150 % 

Kommentar Här är samtliga mätvariabler 
redovisade och jämförelsen ovan 
visar att inre och yttre motivation 
sett till antal mätparametrar har 
vissa förutsättningar att kunna 
beskrivas i den loggbaserade 
mätningen.  

Här redovisas inte vilket 
begrepp mätvariablerna 
representerar, vilket gör 
ovanstående värden osannolika, 
men de ger ändå en teoretisk 
övre gräns för varje begrepp. 
Till exempel har autonomi sett 
till antal mätparametrar sämre 
förutsättningar (26% max) att 
beskrivas i den loggbaserade 
mätningen, kompetens däremot 
skulle kunna matchas väl (100 
resp. 150 % max). 

 
Skillnader mellan de två källorna 
En skillnad mellan de båda källorna är att Bouvier och kollegor (2013) redovisar en lägre nivå 
av interaktioner och grupperar enklare interaktioner i den första nivån. Däremot blir antalet 
beteenden i den högsta nivån likvärdigt hos både Bouvier och kollegor (2013) och Hershkovitz 
                                                        
14 LCQ är problematisk att jämföra med då den avser en situation i ett klassrum med en närvarande 
lärare 
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och Nachmias (2009). Att Bouvier och kollegor (2013) inte redovisar samtliga interaktioner i 
detalj gör jämförelsen däremot svårare.  
 
När det gäller beskrivningen av engagemang visar Bouvier och kollegor (2013) en bred modell 
med fyra begrepp som beskriver engagemang. Modellen är utarbetad med den aktuella studien i 
åtanke, och är skapad med hjälp av Self Determination Theory som grund för de behov som 
antas ge upphov till engagemang. Även Hershkovitz och Nachmias (2009) har en genomarbetad 
modell för att beskriva motivation.  I denna modell refereras till inre och yttre motivation i 
begreppet Källa, motivationens riktning i begreppet Energi och engagemang i det sista 
begreppet som också kallas Engagemang. 
 
En till skillnad finns mellan dessa två källor med avseende på de identifierade interaktionerna. 
Bouvier och kollegor (2013) visar på interaktioner som kan beskrivas som kedjor av händelser, 
till exempel a, leta efter andra spelare b, hitta en spelare och c, klicka på dennes profil. 
Hershkovitz och Nachmias (2009) visar på interaktioner som mer är att betrakta som mått, till 
exempel hur fort text markeras, hur många test som görs eller hur lång tid en uppgift tar. 
 
Matchning med motivationsmodeller och enkäter  
Båda jämförda källor har ett visst antal slutgiltiga loggbaserade variabler som härrör från 
användarens interaktioner. Dessa representerar begrepp i motivationsmodeller, i detta fall Self 
Determination Theory. Dessa begrepp kan således även mätas subjektivt med hjälp av enkäter. 
För att få en teoretisk övre gräns för hur väl de loggbaserade mätvariablerna skulle kunna 
representera enkäterna (sett till antal mätvariabler och påståenden i enkäterna) jämförs antal 
mätvariabler för varje begrepp med antal påståenden i respektive enkät.  Detta visas i tabell 8. 
Jämförelsen görs på detta sätt eftersom att Bouvier och kollegor (2013) inte redovisar vilka 
mätvariabler som matchas med vilket begrepp (till exempel autonomi) i den aktuella 
motivationsmodellen. Denna jämförelse visar att exempelvis begreppet autonomi, vilket 
förekommer i undersökningen Bouvier och kollegor (2013) gör, maximalt skulle kunna 
representeras till 26 % i den loggbaserade undersökningen sett till antal mätvariabler i relation 
till antal påståenden i enkäten som mäter autonomi. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras metoden, delfrågorna samt 
problemformuleringen. Avslutningsvis förs en diskussion om resultatet. 

5.1 Metodkritik 
Uppsatsens metod har varit att söka efter samt läsa relevant litteratur. Några begränsningar har 
varit sökningarnas utformning, litteraturens tillgänglighet samt tiden och ramarna för detta 
arbete. Efter genomläsning av litteraturen har nya idéer till sökningar uppstått, men då har 
istället tiden inte räckt till för att utveckla arbetet baserat på nya sökkriterier eller urval. Ett 
annat problem med sökningarna har varit olika begrepp inom ämnet. Spelbaserat lärande 
benämns till exempel ofta som DGBL, digital game based learning, men även ibland som 
digital educational games (DEG). Likaså används olika ord som att mäta, utvärdera, analysera. 
När det gäller litteratur om loggbaserade undersökningar har konstateras att ”log based” ibland 
gett relevanta sökresultat, men ibland har viktiga resultat inte funnits bland dessa. Till exempel 
benämner Bouvier och kollegor (2013) sin metod som ”trace based”.  
 
De resultat som getts från de valda söktermerna har däremot noggrant och systematiskt gåtts 
igenom. Kompletterande litteratur har även sökts via referenser, citeringar och andra 
kedjesökningar.  

5.2 Diskussion kring problemformuleringen och 
delfrågor 
Hur fungerar loggbaserade metoder för att mäta motivation i spelbaserat digitalt lärande och 
kan dessa metoder eller delar av dessa metoder användas i andra typer av digitalt lärande?  
De mest fullständiga mätningar som görs grupperar interaktioner för att konstruera de mer 
komplexa begrepp som förekommer i motivationsmodellerna. Delar av de metoder som 
förekommer används också i andra digitala lärmiljöer, särskilt tidsmått. 
 
Digitala lärresurser kan samexistera med en fysiskt lärarledd undervisning, kan analys av 
motivation i realtid som inte stör användaren vara användbar i dessa miljöer?  
Denna fråga ges inget tydligt svar inom ramen för denna studie. Ett ofta använt argument för att 
mäta motivationen i digitala lärmiljöer är att detta är viktigt i situationer då läraren inte kan se 
eleven. Då det i detta fall inte är tekniken som är hindret att utföra mätningar även i en 
klassrumsmiljö är möjligtvis en fråga ställd till lärarna om behovet av detta relevant. Samtidigt 
visar till exempel en snabb överblick över aktuella forskningsprojekt hos MIT15 att det 
förekommer forskning om objektiv analys när rumslig kontakt existerar. Denna analys handlar 
inte bara om engagemang utan även om mätning av känslor samt affektiva uttryck, detta i 
exempelvis situationer där barn förekommer eller individer med nedsatt förmåga att 
kommunicera motsvarande begrepp finns. Likaså förekommer analys av engagemang i källor 
som behandlar objektiv analys av affektiva begrepp (DeFalco & Baker, 2013; Baker et al., 
2014; Sharek & Wiebe, 2014). Följdaktigen skulle kunna sägas att objektiv analys i realtid när 
rumslig kontakt existerar är önskvärd, men inte fullt utvecklad idag. 
                                                        
15 http://affect.media.mit.edu/projects.php , http://affect.media.mit.edu/publications.php 
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Är loggbaserade mätningar av motivation användbara? Är de resultat som ges tillräckligt bra 
i förhållande till de resultat som ges från till exempel enkäter?  
Resultaten framstår inte som jämförbara med enkäter enligt källorna i kapitel 4. Flera vanliga 
motivationsmodeller i spelbaserat lärande har tillhörande enkäter och mätskalor för olika 
situationer.  Inga loggbaserade metoder som redovisas i kapitel 4 går att fullständigt matcha 
med de enkäter som har utarbetats med till exempel Self Determination Theory som grund. 
Däremot har loggbaserade metoder den fördelen att de kan mäta mer kontinuerligt till skillnad 
från enkäter som ges i slutet eller början av en spelsession. Detta är en särskild fördel i 
spelbaserat lärande där spelprocessen inte bör avbrytas i onödan. Därför kan dessa metoder vara 
användbara. 
 
I vilken typ av digitalt lärande fungerar loggbaserade mätningar av motivation? Kan de 
fungerande mätningarna överföras till någon annan typ av digitalt lärande? 
 I denna undersökning har fokus varit spelbaserat lärande, men enligt den utvalda litteraturen 
finns resultat från vanliga onlinekurser, språkkurser med mera som inte är spelbaserade. 
Ghergulescu och Muntean (2012) menar att överföra mätningar till spelmiljöer från andra 
digitala lärmiljöer är svårt. Förhållandet menar författarna är snarast det motsatta, att försök görs 
att överföra variabler från andra lärmiljöer till spelbaserat lärande.  
 
Kan dessa mätningar på ett tydligt sätt hjälpa till att visa hur studieresultat förbättras och hur 
oengagerade studenter kan fångas upp?  
Denna fråga har inte gått att besvara fullständigt. Däremot utvärderar flera källor engagemang. 
De flesta källor i kapitel 4 redovisar även kontinuerliga mätningar. Ett syfte med kontinuerlig 
mätning är att erbjuda en adaptiv lärmiljö. Det vill säga ge hjälp när det behövs, anpassa 
svårighetsgrad samt ingripa med andra interventioner när det bedöms behövas sådana (Phillips 
et al., 2014; Bedek et al., 2014; Ghergulescu & Muntean, 2014; Kickmeier-Rust et al., 2012).   

 
Går det att kombinera loggbaserade mätningar av motivation med frågor till användaren för 
att få ett bättre mätresultat?  
Enligt de källor som har gåtts igenom i kapitel 4 förekommer kombinationer. Särskilt när bara 
ett par loggbaserade variabler används, ofta tidsmått, kombineras dessa med enkäter. Om 
kombinationerna ger ett bättre mätresultat är oklart. 

5.3 Diskussion om resultat 
Sökresultat 
Sökningarna efter litteratur om loggbaserade mätningar gett få källor där mer omfattande försök 
att mäta motivation eller engagemang görs. Är detta område såpass odefinierat vid denna 
tidpunkt att det inte existerar mer material? Ghergulescu och Muntean (2014) menar att detta 
område är under utveckling och mer forskning behövs. En del resultat från litteratursökningarna 
har gett förslag på mätmetoder samt möjliga variabler från interaktion att använda utan att 
redovisa resultat från användarundersökningar (Matthies et al., 2010; Ghergulescu & Muntean, 
2012; Monterrat, Lavoué & George, 2014; Bedek et al., 2012). 
 
Användning av objektiv analys för att mäta motivation 
Möjligheten att i objektiv analys använda motivationsmodeller lämpliga i lärande framstår som 
begränsad i de källor som förekommer i kapitel 4. Olika inställning till EEG-mätningarna med 
den utrustning som förekommit med fördefinierat engagemang har också noterats och frågan 
väcks hos Andujar och kollegor (2013) hur denna mätning är definierad samt hur väl den mäter. 
Endast Derbali och Frasson (2012) analyserar de olika delarna i EEG-mätningarna själva. 
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Bellotti och kollegor (2013) menar däremot att framtiden för neurofysiologisk användaranalys 
verkar lovande. Att mäta motivation med objektiva fysiologiska metoder görs flera 
ansträngningar till utanför området lärande, alltifrån MRI16-undersökningar (Marsden et al., 
2014) i syfte att påvisa inre och yttre motivation, till olika tillämpningar av de metoder som 
redovisas i resultaten i kapitel 4. Varken pulsmätning, EDA eller andra metoder beskrivs matcha 
motivationsmodellerna fullständigt. Martey och kollegor (2014) ger en indikation om att olika 
metoder tillsammans skulle kunna komplettera varandra. 
 
Behovet av att mäta kontinuerligt 
En mer frekvent eller kontinuerlig analys av användaren än att endast mäta efter ett spel eller ett 
lärpass är användbar i flera sammanhang menar flera källor. När det gäller objektiva mätningar i 
spelbaserat lärande och även i spel påpekar Ghergulescu och Muntean (2014) hur viktiga dessa 
är för att inte störa individens upplevelse av ”flow”17 samt ”immersion”18 i spelet. Några av 
nyckelfaktorerna till spels popularitet och framgång anses vara förutsättningarna för användaren 
att uppnå just ”flow” samt ”immersion” i spelet (Fu, Su & Yu, 2009; Wiebe et al., 2014; Boyle, 
Connolly & Hainey, 2011). Dessa tillstånd samt förutsättningarna för att uppnå inre motivation 
(se kapitel 2) är några av anledningarna till att använda spelbaserat lärande. Spelandet samt 
tillstånden ”flow” och ”immersion”, störs om användaren måste besvara en enkät mitt i spelet. 
Adaptiva miljöer kräver också en mer kontinuerlig användaranalys (Bellotti et al., 2013).  
 
Både Sharek och Wiebe (2014) samt Ghergulescu och Muntean (2014) stödjer att det är skillnad 
mellan att mäta kontinuerligt och vid spelets eller spelsessionens slut. Det vill säga att 
motivation och engagemang antas variera under en spelsession. Det kan vara svårt för individen 
att återkalla denna variation i minnet vid den tidpunkt enkäten ges, varför enkätsvaren kan bli 
missvisande. 
 
Loggbaserade undersökningars användbarhet 
När det gäller de begränsade loggbaserade undersökningarna, påpekar Sharek och Wiebe (2014) 
hur komplex en analys riskerar att bli bortom de enklaste interaktionerna. Trots detta anser 
författarna att loggbaserad analys visar framtidsutsikter. Detta förhållande stöds av resultatet i 
föregående kapitel 4, där de flesta källor uppvisar endast ett par interaktioner i form av 
musrörelser eller tidmått. Mislevy och kollegor (2012) påpekar att vid användning av metoder 
för datautvinning19 i lärande (Educational Data Mining) är det lätt att samla musklick och större 
mängder liknande interaktionsbaserad data, men problemet är att sedan gruppera dessa till rätt 
omständigheter och omvandla data psykometriskt20 21.  
 
 
 
 
 

                                                        
16 magnetic resonance imaging (magnetkamera) 
17 flow = flöde, ett tillstånd där tid och rum försvinner och bara uppgiften existerar, ” attention is 
completely absorbed”, s 233, Csikszentmihalyi, 2014 
18 immersion = förmågan att vara försjunken i spelet eller aktiviteten 
19 Datautvinning = data mining,”the practice of searching through large amounts of computerized data 
to find useful patterns or trends”, http://www.merriam-webster.com/dictionary/data%20mining 
20 ”psykometrik: bestämning av mentala prestationer, förmågor, personlighetsdrag, attityder osv. med 
kvantitativa metoder”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/psykometri 
21 ”There is not a lot of experience in psychometrics for this kind of data, and it is exactly such data that 
many EDM techniques have been designed to explore”, Mislevy et al., 2012 
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Bouvier och kollegor (2013) samlar samt grupperar interaktioner från en låg nivå till en hög 
nivå, och presenterar ett annorlunda grepp om problemet med att mäta objektivt utan 
fysiologiska hjälpmedel. Därmed kan engagerat beteende beskrivas mer korrekt i förhållande till 
teorier om både engagemang samt motivation. Phillips och kollegor (2014) instämmer i att det 
finns ett behov av en mer kvalitativ syn på mätningar av engagemang, särskilt när adaptiva 
spelmiljöer utvecklas. 
 
Viktiga källor som belyser frågeställningen 
De mest intressanta resultat som har getts från litteratursökningarna är bland annat Bouvier och 
kollegor (2013), som visar en ambition att ge ett mer heltäckande substitut till subjektiva 
mätningar med enkäter. Även om det är engagemang som mäts, finns en tydlig och till 
motivationen samt lärande korrelerad modell för engagemang. Ett annat intressant resultat är 
Hershkovitz och Nachmias (2009), vilka inte undersöker en spelbaserad lärmiljö, men som 
också får fram ett flertal variabler som är förhållandevis väldefinierade till den 
korresponderande motivationsmodellen. Likaså är den av Ghergulescu och Muntean (2014) 
jämförande studien mellan enkäter och EEG (dock fördefinierad definition av engagemang) 
intressant. Resultatet ger en indikation om att subjektiva mätningar med enkäter kan vara 
missvisande i spelbaserat lärande på grund utav att dessa inte mäter kontinuerligt. 
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6. Slutsats 
Loggbaserade mätmetoder 
Vissa källor i kapitel 4 använder både subjektiva och objektiva loggbaserade metoder. Detta 
vittnar om att loggbaserade mätmetoder kan vara användbara. Loggbaserade mätningar av 
motivation och engagemang kan således vara relevanta att utveckla och genomföra. Detta trots 
att matchningen med motivationsmodeller är svår att göra fullständig. Fortfarande är 
representationen av användaren i spelet, med andra ord den grund som ska kunna representera 
de begrepp som mäts i de subjektiva enkäterna, inte heltäckande. En bättre definiering av de 
variabler som behövs representeras i lärmiljön eller spelet skulle kunna vara ett sätt att fylla 
denna lucka. När användarens beteenden, val och funktioner bättre kan beskrivas och levas ut i 
spelet eller lärmiljön, borde även analysen av dessa kunna förbättras. Undersökningar liksom 
den som Bouvier och kollegor (2013) gör, visar hur enklare interaktioner i en mer social 
spelmiljö genom grupperingar kan lyftas i flera nivåer och via bakomliggande behov kan 
representera mer fullständiga psykologiska komponenter som beskriver engagemang eller 
motivation. På så sätt går det att bättre matcha innehållet till de i lärande förekommande 
motivationsmodellerna.  
 
Framtidsfrågor 
Frågan väcks hur mer socialt interagerande spelmiljöer eller andra lärmiljöer skulle kunna 
generera ytterligare analyser via användarens interaktioner. Det som då skulle vara intressant är 
att hitta mer fullständiga variabler vilka framgångsrikt kan respresentera de psykologiska 
komponenterna som återfinns i motivationsmodellerna, kanske genom en medveten 
implementering i utvecklandet av spelet. 
 
En intressant idé för fortsatt undersökning skulle också kunna vara att undersöka sociala 
variabler i existerande lärmiljöer. Det vill säga hur förekommande är sociala komponenter och 
beteenden? Kan dessa matchas med motivationsmodeller för lärande? Skulle en standard för 
sådana komponenter i lärande sammanhang vara en idé? Finns det komponenter som lätt skulle 
kunna införas gemensamt i många miljöer? Hur frekvent skulle sådana mätningar kunna göras? 
Kan de uppfylla de krav på kontinuitet i mätningarna som krävs av en adaptiv spelmiljö eller 
lärmiljö? 
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