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Sammanfattning 

Det finns flertalet användarstudier som pekar på att elever upplever ökad motivation av 
stegvisa belöningar och incitament som en integrerad del av lärandet. En lösning kan vara 
att ge poäng som intjänas genom avklarade lektioner och frågor samt belöningsnivåer som 
dessa poäng låser upp. Detta kallas vanligtvis för spelifiering eller ”gamification” och är en 
växande trend inom utbildning och många andra områden. Det finns få studier som belyser 
vilka aspekter som lämpar sig för spelifiering och hur de bör tillämpas för att stärka läran-
de.  
Syftet är att skapa ett mer engagerat och motiverat lärande genom tydlig återkoppling av 
framsteg samt belöna kunskap, nyfikenhet och lärande över tid. Denna studie syftar till att 
undersöka effekterna av spelifiering i lärandet hos grundskoleelever i Sverige.  
I ett första steg genomfördes en förstudie i området och min forskningsstrategi har tagits 
fram utifrån tidigare forskningar. Därefter utvecklades en webbapplikation som en prototyp 
av ett digitalt läromedel och implementerade spelifierings strategier. För att kunna jämföra 
effekterna fick hälften av eleverna använda programmet utan spelifierade element. Fokus-
gruppen var begränsad till årskurs 4 i grundskolan. I arbetet jämförs även effekten av speli-
fiering mellan två ämnen, svenska och matematik. Undersökningen genomfördes på Skar-
patorpsskolan i Skarpnäck, Stockholm. Eleverna fick lära sig ett för dem nytt ämnesområde 
och sedan träna på det i webbapplikationen. 
I resultatet visas en jämförelse av deras kunskapsökning i de två ämnena. Jämförelsen tyder 
på ökad förståelse och större engagemang hos elever med sämre resultat och med särskilda 
svårigheter jämfört med duktiga elever. Ämnet matematik visades lämpligast som digitalt 
läromedel. Dessutom fungerande även de spelifierade strategierna bäst i ämnet matematik 
jämfört med ämnet svenska. Elevernas respons var olika när det gäller badges en del var 
total engagerat för att få den högsta badges. Däremot gav hela gruppen bra respons till ele-
mentet förloppsindikator. 
Numera finns det gott om digitala läromedel men forskning om hur de ska konstrueras sak-
nas oftast. Användningen av spelifiering och digitalt läromedel i skolsystemet är helt bero-
ende på politikernas, skolledningens och lärarnas åsikter och beslut. 

 
  

Nyckelord 
 
Spelifiering, grundskolan, digitalt läromedel, motivation 



 
 
 

 



 
Abstract 

There are several studies that indicate that students experience increased motivation of in-
cremental rewards and incentives being an integral part of learning. One solution may be to 
give the points earned by the completed lessons and issues, and reward levels that these 
points unlock. This is usually called gamification and is a growing trend in education and 
many other areas. However, there are very few studies on the aspects that are suitable for 
gamification and how it should be applied to enhance learning. We want to create a more 
engaging and motivating learning through a clear feedback of the progress and rewarding 
knowledge, curiosity and learning over time. 
This study aims to investigate the effects of gamification on learning for elementary school 
students in Sweden. In a first step, I have conducted a feasibility study on the subject and 
have developed my research strategy based on previous research I have studied. Then I de-
veloped a web application that is a prototype of digital teaching material and implemented 
different gamification strategies in it. 
Half of the students had to use the program without such gamification elements in order to 
compare student achievement with each other. The focus group was limited to grade 4 stu-
dents in primary school. This work also compared the effect of gamification in two chosen 
subjects Swedish and Mathematics. The survey was completed at Skarpatorpsskolan in 
Skarpnäck, Stockholm. The students had to learn a new subject for them and then work on 
the subject in the web application 
In the result there is a comparison of their knowledge increase in the two subjects. The 
comparison indicates a significant increase in the understanding and more involvement of 
students with mediocre results and the students with concentration problems compared with 
the more talented students. The subject of mathematics was the most appropriate subject to 
use for digital learning. Also the gamification elements functioned better in mathematics 
compared to Swedish. The student’s attitudes were different when it comes to choosing 
gamification elements. In contrast, the whole group gave a good response to the element 
progress bar. 
In the current situation there are plenty of digital learning materials but the research behind 
how they are constructed are pretty few. The use of gamification and digital learning ma-
terials in the school system is completely dependent on politicians and the teacher's opin-
ions about it. It is each school's management that takes the decisions if invest in digital 
learning or not. 
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1  |  INLEDNING 
 

1 Inledning 
 
1.1 Problemformulering 
Spelifierat lärande är en pedagogisk metod för att motivera eleverna att lära sig genom att 
använda videospeldesign och spelelement i läromiljöer [1]. Målet är att maximera njutning 
och engagemang genom att fånga intresset hos elever och inspirera dem att fortsätta lära sig 
[2]. Gamification, brett definierat, är processen att definiera de element som gör spel un-
derhållande och motivera spelare att fortsätta spela, samt använda samma element i ett icke-
spel sammanhang att påverka beteenden [3]. Önskade beteenden i klassrummet är att eleven 
ska delta, vara fokuserad på meningsfulla inlärningsuppgifter och att eleven ska visa initia-
tivförmåga. Aspekter som spelifiering kanske kan påverka i en positiv riktning [4]. Det 
finns få studier som belyser vilka aspekter som lämpar sig för spelifiering och hur den bör 
tillämpas för att stärka lärande. 

Rapporten besvarar följande frågor: 

• Kan man med hjälp av spelifieringsstrategi öka elevernas motivation, förståelse och 
förmåga att lära sig på egen hand?  

• Hur och på vilket sätt använder elever i grundskolan idag spelifiering i sitt lärande? 
• Vilka spelifieringselement passar bäst i utbildningssyfte? 

 
1.2 Målsättning 
Examensarbetets mål är att med mätpunkter och användarstudier utvärdera och identifiera 
en eller flera nya spelifieringsmoment som ger mätbar positiv effekt på lärande och motiva-
tion hos elever.  

 
1.3 Avgränsningar 
Undersökningen begränsas till svenska grundskoleelever och även specifikt undersöka spe-
lifieringspåverkan på elevernas motivation i årskurs fyra. En prototyp kommer att utveck-
las, och sedan testas på eleverna med hjälp av lektioner som finns på YouTube1 webbplats. 
Arbetat begränsas till ämnen Svenska och matematik i årskurs fyra.  

 
 
 

 

 

                                                
1 https://www.youtube.com 
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2 Teori och bakgrund 
 

2.1 Spelifiering 
Spelifiering är en direkt översättning från engelska av ordet gamification och definieras 
som ett sätt att använda spelmekanismer i ett sammanhang som inte är spelrelaterad [5]. För 
att engagera och motivera används spelmekanismer för att utföra en handling på ett roligare 
sätt. I spelvärlden pratas om speldynamik, spelmekanik och spelkomponenter. Speldynamik 
och spelmekanik driver spelet framåt, som aktivitet eller aspekter som är viktiga för spel-
makarna.  
Spelifiering strategier kan vara utmaningar och uppdrag eller aktiviteter som handlar om att 
samarbeta, tävla eller få belöning. Spelkomponenter är ofta konkreta saker som spelmakar-
na använder för att vi ska göra specifika saker i spelet för att inte tappa fokus. Viktiga ele-
ment inom spelifiering som används i andra sammanhang är poängsystem, förloppsindika-
tor, badget och social interaktivitet [6]. 
Under de senaste åren har man börjat diskutera om spelifiering men det har funnits länge 
t.ex. i Frequent flyer programs.  I dessa får man poäng genom att flyga med ett specifikt 
bolag regelbundet där man hela tiden kan belönas med förmåner som ökar med antal poäng 
man samlar på sig. Poängen kan också användas när man handlar nya biljetter eller i Tax 
Free. Liknande system har blivit populära i både kommersiella och andra sammanhang. 
Ofta handlar det om att man lägger på de visuella strategierna som kommer från spel, som 
exempelvis poäng. Ett exempel kan vara från ett sportföretag som säljer armband som regi-
strerar fysisk aktivitet vilket genererar poäng. 
 
2.1.1 Spelifiering i utbildning 
Spel kan uppsluka och trollbinda en person som spelar. Känslan är så stark att den kan 
framkalla ett beroende. Samtidigt finns det ett samband mellan snabb omedveten inlärning 
och tydlig återkoppling. Detta sker inte i tillräcklig omfattning i skolan. Exempelvis när 
elever lämnar in en uppgift i skolan kan det ta ett par veckor innan de får tillbaka resultatet. 
I ett spel sker återkoppling i stort sett direkt. 
I grundskolan, gymnasiet eller på universitetet är det svårt att inse skälen till att en specifik 
inlärning sker. Detta gäller framförallt hos barn. De får oftast bara höra att de måste kunna 
detta när de blir äldre. Däremot i spel är det tydligt vilka kunskaper som behövs vid det 
specifika tillfället för att kunna utföra uppgiften. 
Genom att spela spel utvecklas förmågor som tålamod, disciplin, samarbetsförmåga samt 
förmågor som att kunna tänka framåt och strategiskt. Dessa förmågor tränas inte tillräckligt 
i skolan för det finns inte alltid tid att hjälpa eleverna [7]. I spel får eleven ofta försöka igen 
och de får hur många försök som helst. Eleven får börja om på samma nivå. Det är inte all-
tid tillåtet i skolan då man ofta har en begränsad tid på sig. 
Det är en konst att motivera barn att lära sig mer på egen hand. Jane McGonigal är en spel-
designer i USA. Hon menar på att en genomsnittlig amerikansk ungdom kommer att ha 
spelat 10000 timmar när de fyllt 21 år. Det är lika mycket tid elever tillbringar i skolan mel-
lan årskurs fem och gymnasiet. Det är även den tid flera anser individer behöver för att bli 
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bra på något [8]. McGonigal frågar sig vad det är som de som spelar mycket blir bra på. 
Hon tror att de blir bra på att vilja ta sig an en svår uppgift med kort varsel och de tror sig 
kunna utföra storverk [9]. 

Vad som är intressant är beröringspunkter mellan spel och utbildning. Denna undersökning 
handlar om hur man kan använda spelkomponenter och mekanismer inom utbildning för att 
försöka motivera eleverna att vilja lära sig mer. Genom att studera spelmekanismer kan 
man lära sig mycket om hur man engagerar sig i sitt eget lärande. Eleverna ska känna sig 
nöjda med sina egna framsteg. 
En gemensam aspekt i det här sammanhanget som skolan och digitala spel har, är belöning-
ar. Poängsystem i spel kan jämföras med betyg. Det man vet idag är att denna typ av yttre 
belöningar som pengar, betyg eller en klapp på axeln kan fungera i alla sammanhang men 
att de också många gånger kan blockera vår inre motivation. Man känner då enbart en yttre 
motivation. 
I studier gjorda på en grupp med barn som tyckte om att rita har man kommit fram till ett 
tydligt resultat. De ritande barnen delades upp i två olika grupper. Den ena gruppen belöna-
des för att de ritade och den andra gruppen med barn fick ingen belöning alls för att de rita-
de. Man såg senare att gruppen som fick beröm ritade under kortare stunder och mindre 
kreativt än den grupp med barn som inte fått belöning. Där kan man anta att belöningar 
blockerade den inre motivationen [10]. 

I bra spel utnyttjas istället ofta den inre motivationen väl. I sådana spel ligger nivån tillräck-
ligt högt för att det ska kännas nästan omöjligt att klara av en uppgift. Trots detta känner 
spelaren att chansen finns att klara av uppgiften. När spelaren senare lyckas med uppgiften 
utsöndrar hjärnan dopamin som ger tillfredsställelse och vilja att klara av mer.  

Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi definierar begreppet flow som ett tillstånd där nivån 
känns rätt och utmaningen är svår nog för att inte eleven ska bli uttråkad men lätt nog att 
för att eleven ska klara av uppgiften. Teorin om flow är ett nyckelbegrepp inom motivation 
[11]. 

2.1.2 Tidigare användning av spelifiering i utbildningssyfte 
Forskningen kring spelifiering börjar under 1980-talet av Malone och Bowman [12][13]. 
De skapade teorier om vad som gör ett datorspel attraktivt för spelare och hur dessa aspek-
ter skulle kunna tillämpas i utbildning för att förbättra elevernas motivation och engage-
mang. Med tiden genomförde många forskare både teoretiska och empiriska studier om 
detta ämne. 

Potentialen att använda lärande videospel betonades av Prensky och Gee [14]. Deras studier 
relaterade snarare till spelbaserat lärande2 än spelifiering, men de har visat många potentiel-
la fördelar med videospel i utbildningen såsom omedelbar återkoppling, självreglerat läran-
de3, produktivt lärande eller gruppsamarbete. Dessutom beskriver de hur spel påverkar 
kognitiv utveckling och identifierade 36 lärande principer som kunde hittas i videospel [15]  

                                                
2 Game based learning (GBL) är en typ av spel som har definierat studieresultat. 
 
3 Self-regulated learning (SRL) lärandet styrs av strategiska åtgärder (som planering, över-
vakning och utvärdering) och motivation att lära. 
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Studierna visar att gamification kan ta itu med välkända frågor som rör online-lärande. 
Liaw forskade kring hur online-lärande och dess potentiella fördelar kan åtgärda brister i 
elevernas motivation vid begränsad kapacitet för interaktion med lärare eller med klasskam-
rater [16]. 

I en annan studie utfördes ett experiment att använda spelifiering i en online-
lärandeplattform. Vid studien, som genfördes vid en universitetskurs, framkom empiriska 
resultat. Studien påvisar en ökning av både motivation och elevernas totala prestationer 
[17]. 

Simões, Díaz & Fernández presenterade ett arbete som konstruerade och testade en spelifie-
rad läroplattform i den amerikanska grundskolan 2012 [18]. Författarna introducerar speli-
fieringsprinciper som ska motivera eleverna att förbättra sina färdigheter samt motivera 
lärare och föräldrar att belöna elevernas framsteg. Författarna använder inga empiriska data 
i arbetet.  

Den dynamiska modellen av spelifiering för lärande föreslogs i studier av Kim och Lee 
[19][20]. Den huvudsakliga idén av denna modell bygger på korrelationerna mellan fyra 
primära faktorer (nyfikenhet, utmaning, fantasi och kontroll). Modellen presenterar hur en 
spelifierad läroplattform i utbildningssyfte blir effektiv när de fyra primära faktorerna im-
plementeras.  

2.1.3 Spelifieringskomponenter 
Några spelifieringskomponenter som används mest är förloppsindikator, avatarer, badget, 
content unblocking, presenter, leader-boards, nivå och poäng. De flesta digitala plattformar 
använder sig av förloppsindikator, nivå och poäng. 

 
• Förloppsindikator 

Man vet att många är mer benägna att göra färdigt en uppgift om man ser hur mycket man 
har kvar. En sådan här så kallad förloppsindikator är ett exempel på något från spelvärlden 
som ofta också är lagt i ett sammanhang som inte har att göra med spel. Ett exempel är en 
förloppsindikator på ”Linkedin” webbsida. 

  
Figur 2.1 Förloppsindikator( www.linkedin.com ) 
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• Content unblocking och träd 

Med content unblocking menas en situation då individen inte kan gå vidare om inte indivi-
den klarat av den nivå man befinner sig på just nu. Man får alltså vara kvar på en nivå tills 
man klarat den. Inom spelutvecklingen använder de ett så kallat ”träd” som i till exempel 
spelet Mind Craft. I det spelet ökar motivationen markant av att man ser sig själv kunna 
klättra uppåt. Det är när man först är klar med en nivå som man kan gå vidare till nästa osv. 
 I de flesta skolor fungerar det idag inte riktigt på samma sätt. En elev är klar med en upp-
gift och skulle kunna gå vidare till nästa nivå, men eleven måste stanna kvar på samma nivå 
för att några andra elever inte har uppnått nivån. Det finns dock exempel där man börjat 
tänka annorlunda. Ett exempel på det är en nätbaserad fri resurs för lärande som heter 
”Khan Academy”. Här utnyttjas speltankesättet väldigt väl.  

De är mest kända för sina videoresurser kring olika ämnen, t.ex. matematik men också för 
att man har tester på olika nivåer. Programmet används främst av många skolor i USA. 

 

• Badget och poäng 

Ett exempel är den digitalt plattformen Studi.se, som används i Sverige för alla ämnen på 
grundskolan. I deras plattform har de implementerat några spelifieringskomponenter med 
badget och poäng. 
 

Figur 2.2 Träd nivå för användare  (www.khanachademy.com ) 

Figur 2.3 Poäng och badges (www.studi.se)  
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3 Metoder 
Det finns ett antal tänkbara metoder som skulle kunna vara behjälpliga för att lösa forsk-
ningsfrågan. Följande tre är tänkbara för att lösa denna uppsatsens fråga:   

1) En helt teoretisk genomlysning av tillgänglig forskning inom området. 
2) En enkätundersökning där en utvald målgrupp får titta på exempel i form av statiska 

bilder.  
3) En fungerande prototyp som kan utvärderas via en utvald målgrupp och en refe-

rensgrupp.  
Efter att ha genomgått tillgänglig forskning inom området förkastas möjligheten att besvara 
uppsatsens forskningsfråga genom en helt teoretisk genomlysning. Även den andra meto-
den förkastas då själva naturen av spelifiering är en upplevelse eller känsla genom interak-
tion som skulle vara svår att framställa genom statiska bilder. Därmed känns det tredje al-
ternativet som det mest lämpade att gå vidare med för det fortsatta arbetet.  
Den ovan valda metoden har i sin tur följande lämpliga lösningsmetoder för detta arbete: 

• Implementationsmetoden 
• Experimentsmetoden 
• Kvantitativa metoden 

Med hjälp av implementationsmetoden kan lösningsmetoder utvecklas i många projekt 
inom datavetenskap enligt Berndtsson m.fl. [22] Implementationsmetoden var en lämplig 
metod i undersökningen. Under arbetets gång konstruerades en applikation med videolek-
tioner som följs av flervalsfrågor i ämnena svenska och matematik. Detta simulerar ett digi-
talt läromedel. 
Experimentmetoden användes för att undersöka de variabler som är intressanta och deras 
påverkan på omgivningen [22]. En fokusgrupp valdes för att utföra experimentet. 
I undersökningen används även den kvantitativa metoden. Den förklaras nedan: 

“Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att 
koppla denna kvantitativa information till begrepp och teori. Begreppet måste då översät-
tas/operationaliseras för att mätningen skall kunna genomföras. Begreppet kan då kollas 
till ett mått. Ett mått kan i sin tur bestå av en eller flera indikatorer. Det är måttet eller in-
dikatorerna som blir de konkreta variablerna/frågorna i en enkät, observation etc.” [23] 
Den kvantitativa metoden användes i undersökningen för att prova teorin och undersöka 
den närmare. För att kunna mäta olika företeelser från verkligheten används applikationen 
som simulerar en digital läroplattform med olika spelifieringsmoment. Utifrån olika indika-
torer såsom studenternas antal, upprepningar av testet samt deras resultat, insamlades data 
som är intressanta att analysera. Den här typen av datainsamling är karaktäristisk för den 
kvantitativa metoden.  
I prototypen implementerades även en enkät. Den bestod av tydliga frågor där de förutbe-
stämda svarsalternativen är indikatorer som i prototypen blir till mätbara variabler i datain-
samlingen och analysen (Bilaga B).  
Eleverna fick efter genomförandet av prototypen dessutom genomföra ett traditionellt 
skriftligt prov. Resultatet från provet är ytterligare en konkret mätbar form av variabel som 
jämförs med de tidigare variablerna.  
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3.1 Kunskapstest  
Innan eleverna skulle börja testet fick de svara skriftlig på några frågor i form av en enkät. 
Syftet med det var att mäta deras kunskap inom området så att det kunde säkerställas att 
eleverna inte kunde det ämnesområde som lektionerna handlade om. För att kunna få svar 
på om spelifieringselement skapade motivation för eleverna att förbättra sina resultat ska 
inte eleverna ha fullständig kunskap om ämnena som lektionerna och frågesporten handlade 
om. Kunskapstestet i sin helhet finns som bilaga (Bilaga B).  
 
3.2 Enkät 
Att formulera enkäten var ett av de svåraste momenten. På grund av att många frågor kan 
vara känsliga, bland annat den om utländsk bakgrund, så kändes det viktigt att formulera 
frågorna så bra som möjligt. I det här fallet valde jag att ställa frågan på det här sättet: 
”Pratar ni ett annat språk (modersmål) hemma?” 
Eleverna kommer att vara anonyma i undersökningen men deras kön, ålder och ursprung är 
viktiga för att kunna analysera svaren även utifrån demografiska aspekter.  Deras tillgång 
till dator eller surfplatta är också viktigt och om de har vana att använda någon form av 
digitalt läromedel.                                    
Med hjälp av enkäten får jag tillgång till de variablerna som behövs för att kunna analysera 
testresultatet djupare. På grund av att man aldrig kan vara helt säker på att eleverna ger san-
ningsenliga svar valde jag att anteckna elevernas ålder, kön och bakgrund för att få en hög-
re grad av reliabilitet i testet. 

 
3.3 Val av fokusgrupp 
I dagsläget finns det cirka 950 000 elever i grundskolan. Enligt skolverkets rapport [24] för 
betygresultat år 2014, saknade 22,6 procent av de elever som slutade årskurs 9 i grundsko-
lan fullständiga betyg. Dessutom saknade 13,1 procent av eleverna behörighet att söka till 
gymnasieskolan. De ämnen som eleverna hade särskilda svårigheter med var matematik, 
svenska och engelska. 
En annan rapport ESO4 [25] har kommit fram till att studenter som haft skolproblem i 
grundskolan och som hoppat av gymnasieskolan riskerar med stor sannolikhet att även få 
svårigheter med framtida sysselsättning. Resultatet av rapporten var att man måste öka för-
utsättningarna för att klara skolan. 

Den här studien kommer att fokusera på grundskolelever i årskurs fyra och ämnet svenska 
och matematik. 

 

                                                
4 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
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3.3.1 Årskurs fyra 
Barnen är vanligtvis 10 år och några tydliga karaktärsdrag hos dem är att de tillbringar 
mycket av sin tid med kompisar, skriver dagbok och gör allt för att vara populära. I dagslä-
get är de flesta vana vid användning av surfplattformer och smarta mobiler. Enlig SOI5 är 
det hela 78 % av dem som surfar under en dag [26]. 

I undersökningar brukar de vanligtvis ingå i gruppen (9-11) år. Den här gruppens spelvanor 
är hög och statistik visar att hela 92 % spelar. De spelar mer än den äldre gruppen (12-16 
år) [27]. 

I skolan får årskurs fyra delta i en obligatorisk kontroll av kunskaper i svenska, matematik 
och engelska. Kunskapsmålen i svenska är att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att 
läsa, skriva olika slags texter med begripligt innehåll och kunna reflektera utifrån texten. I 
slutet av femte skolåret skall de ha uppnått de språkliga målen: 

• ”Kunna skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörelser med tydlig handstil 
så att mottagaren kan förstå.”  

• ”Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, 
skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av 
sambandsord. “ [28] 

 

 

                                                
5 http://www.soi2013.se 
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4 Applikationen 
Detta kapitel behandlar den applikationen jag skapade för undersökningen på skolor. Först 
beskrivs kort tekniken som använts för att skapa applikationen och sedan de olika delarna i 
applikationen. Vid tidpunkten, 2015-08-26, då detta är skrivet finner man webbsidan på 
adressen http://www.gamifystudy.com:34888 

 
4.1 Tekniken 
För att kunna använda applikationen oberoende av plattform utvecklade jag en webbsida 
som är kompatibel med i stort sett alla webbläsare. För att uppnå detta används en kombi-
nation programmeringsspråken JavaScript, HTML5 och PHP i en Laravel framework som 
lämpar sig väl för att utveckla webbsidor. 

I enlighet med problemformuleringen i kapitel 1.1 är syftet med undersökningen att under-
söka effekter av att använda spelifiering inom digitala läromedel. Därför har jag valt att 
utforma hemsidan så att den liknar de utbildningsmaterial och uppgifter som används i 
grundskolan idag. Spelifieringen blev således den del som var ny för eleverna och blev den 
parameter som i första hand undersöktes. 

Två lektioner, ”Enhetsomvandling i matematik” och ”Ordklasser i svenska” visades på 
hemsidan. Enligt läraren var det två bra exempel på några av de ämnesområden som ele-
verna gått igenom i årskurs 4-6. När eleverna har lyssnat igenom lektionen fick de sedan 
svara på några flervals frågor där de efter alla frågor fick upp sitt resultat. Grupp A fick 
respons med spelifieringselement och grupp B fick bara ett resultat som vid traditionella 
skrivningar. 
 
4.2 Applikationens delar 
Applikationen ser ut som en vanlig webbsida med en navigations meny som visar alla olika 
sidor. 
 

4.2.1 Lektioner 
Programmet har utformat så att eleverna ska se på två inspelade lektioner som presenterar 
de ämnen som beskrevs i punkt 4.1. Själva lektionerna hämtades från Youtube6 som finns i 
Bilaga (Bilaga C och D ). 

  
4.2.2 Frågesport 
Under detta menyval fick eleven först göra ett val av ämne. Varje ämnesval följs därefter av 
tio flervalsfrågor som återspelar på den tidigare lektionen i ämnet.  

 

                                                
6 www.youtube.com 
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4.2.3 Hem 
När eleverna gjorde en inloggning för första gången kom eleverna fram till hemsidan som 
innehöll knappar till de olika ämneslektionerna. Under menyvalet ”Hem” kommer det efter 
att eleven börjat använda applikationen att redovisas resultat samt elevens status. I det här 
menyvalet presenterades de två olika skillnaderna för de olika undersökta grupperna. 

För gruppen med spelifieringselement syntes här en förloppsindikator som visade elevens 
avklarade status i procent. Beroende på elevens resultat tilldelades olika badges som grade-
rade och belönade elevens resultat. Den andra testgruppen fick hela tiden under menyvalet 
”Hem” bara se sin status i procent avklarade moment. Alla elever kunde om de ville fortsät-
ta att göra om sina frågor igen för att försöka förbättra resultatet. Programmet utformades så 
för att kunna undersöka hur respektive grupp motiverades till att förbättra resultaten.  
 

4.2.4 Ett spel 
I menyvalet ”Ett spel” har även ett Memory spel utvecklats i programmet. Tanken är att 
kunna underhålla de elever som antingen klarat av att nå högsta nivån eller de som inte mo-
tiverats att fortsätta svara på frågesporten. Det är bra om eleverna sitter kvar framför appli-
kationen så att de inte stör koncentrationen hos övriga elever som genomför testet i klass-
rummet.  

 
4.3 Spelifieringselement 
Grupp 2 bland eleverna i studien kommer i applikationen bemötas av följande spelifiering-
selementer: 

• Förloppsindikator 

Det här elementet används vid två ställen i programmet. Först medans eleven svarar på frå-
gorna under menyvalet ”Frågesport”, då syns en blå förloppsindikator som visar varje 
framsteg. Det andra tillfället när förloppsindikator används är i slutet av varje ”Frågesport” 
där eleven automatiskt allokeras till menyvalet ”Hem” där resultatet presenteras i en fler 
färgat förloppsindikator. I den visas procenten korrekta svar med grön färg och felsvarade 
med röd färg. Enligt ett examensarbete [29] i färgpsykologi ser ögat tre tappar som är röd, 
grön och blå. Röd ger en brådskande känsla och grön ger känsla av framgång och ärlighet 
samt anger en skön och lugn känsla. Den sista färgen, blå, associeras med ansvar och har-
moni. De färguttryck psykologin förklarar har använts i hela webbsidan, till exempel under 
menyvalet ”Lektion” finns en blå knapp till frågorna, eller när eleverna besvarar frågorna 
finns en blåfärgad förloppsindikator för att anspela på deras ansvar att gå vidare med frå-
gorna. Detsamma gäller senare under ”Hem” där resultatet presenteras så är dess förlopps-
indikator färgad där den blir röd för ett fel svar och grön vid korrekta svar. 
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• Badges 

De här elementen delas ut till eleven vid presentationen av resultatet efter varje slutförd 
frågesport. Beroende på elevens resultat delas det ut olika badges som representerar olika 
nivåer som eleven har nått.  

De olika graderingarna som eleven kan uppnå är missnöjd, kämpa på, brons, silver, guld 
och nr1-pokal.  

Eleven blir en slutgiltig vinnare om den lyckas nå högsta nivån som är n1-pokalen. Figur 
4.3 presenterar de andra badges som kan uppnås vid en vis procent rätt svar. 
 

 

 
Figur 4.2 Olika nivåer av badges, brons, silver, guld och nr1, Högsta nivån  

Figur 4.1 Förloppsindikator och badges ( http://www.gamifystudy.com:34888) 
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4.4 Genomförandet 
Undersökningsgruppen var planerad till totalt 40 elever uppdelat på två klasser. Tanken var 
först att ta in grupper om fem elever åt gången, då jag är ensam i projektet samtidigt som 
skolan tillhandahöll datorer och surfplattor. 

Läraren valde ut elever från två klasser i årskurs fyra. De skulle väljas ur grupper med två 
elever av olika kön och bakgrund men det var för få flickor i klassen. Totalt blev det 16 
elever som deltog i undersökningen, 11 pojkar och 5 flickor. 

En stor del av gruppen hade invandrarbakgrund (11 elever) och några hade särskilda svå-
righeter (3 elever), bland annat ADHD. Dessa elever hade med sig en assistent men efter ett 
tag började de jobba på egen hand. 
 Men väl på plats så fungerade inte skolans system så det blev två elever åt gången där de 
använde min egen surfplatta och min dator. Undersökningen började kl. 8 och slutade vid 
stängningen kl. 15. På den tiden hann jag med totalt 16 elever med en blandning av flickor 
och pojkar där det också var en mix av elever med utländsk bakgrund och svensk bakgrund 
samt vissa elever med särskilda koncentrationssvårigheter. Åtta elever fick göra uppgifterna 
med spelifieringselement och åtta utan det. Gruppen med spelifieringselement kommer i 
fortsättningen att kallas för grupp A och gruppen utan spelifieringselement för grupp B. I 
alla diagram som presenteras i fortsättningen så tillhör elev 1 till elev 8 grupp A och elev 9 
till elev 16 tillhör grupp B. 
För att undvika missnöje i gruppen som var inne och gjorde uppgifterna fick båda eleverna 
använda samma program, alltså varannan grupp fick med spelifiering. För att undvika kam-
ratpåverkan bad jag läraren att gruppera elever som var inte nära kompisar. 

Undersökningen började med kunskapstest och sedan enkäten för att samla in alla nödvän-
dig förhandsdata, därefter fick eleverna hörlurar för att inte störa varandra. Eleverna fick 
också använda sig av papper och penna och de fick sitta så länge de ville med programmet. 
Innan de påbörjade programmet så fick alla informationen att de fick göra om allt i pro-
grammet så många gånger de önskade. Attityden var väldigt olika, vissa valde att lyssna på 
lektionerna några gånger medans andra gjorde frågesporten bara en gång. När eleven kände 
sig klar och nöjd med resultatet fick de samma kunskapstest som de fick innan de började 
använda programmet för att se om svaren nu blev annorlunda än innan de använt program-
met. 

I programmet så får de elever som kör programmet med spelifiering (grupp A) olika badges 
beroende på deras resultat på frågesporten. Eleverna fick med sig motsvarande badges i 
kortform när de bestämde sig för att de var nöjda med sitt resultat. Grupp B som i pro-
grammet inte hade spelifiering fick också med sig badges när de väl var klara men de visste 
inte om att de skulle få det, utan de fick det först när de lämnade klassrummet. 
 Under tiden varje grupp var i klassrummet fick jag gott om tid för observationer. Jag sam-
talade och ställde frågor till eleverna både innan och efter dem utförde programmet. Under 
hela tiden fanns jag tillgänglig om någon hade frågor eller behövde hjälp för att komma 
igång. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redogörs en analys av resultatet. I slutet sammanfattas arbetet. 
 

5.1 Kunskapstest 
I undersökningen utfördes två kunskapstester som nämndes i (kapitel 4.4), en gång före 
testet och ytterligare en gång efter genomfört testet fick eleverna svara på kunskapstestsfrå-
gorna. Undersökningen började med en introduktion, där eleverna fick information om att 
det inte var en tentamen och att de skulle få svara så mycket de kunde samt att de skulle få 
vara anonyma. De fick inte prata med varandra under tiden. I fortsättningen så kommer det 
första kunskapstestet som mätte deras förkunskaper att kallas för test1. Samma test som de 
också gjorde efteråt för att mäta deras utveckling kallas i fortsättningen för test 2. Fullstän-
diga kunskapstest är tillgänglig under kapitel Bilagor.(Bilaga B) 

Mättvärdet tagits fram från medelvärde av antal rätt svar på frågorna som presenteras i pro-
cent. 

Alla 16 svarade på frågorna innan och efter. Elev 6 från grupp A och elev 14 från grupp B 
inte var bra kandidater till den här undersökningen på grund av att deras förkunskaper redan 
var högre än 80 %. Men på grund av att de är delade i olika grupper och att observationen 
av deras reaktion till att arbetet var intressant fick de vara med i resultatet. 
 

 
Figur 5.1 Resultat från kunskap test 1 och test2 - Elever (x-axeln) och rätt svar i procent (y-axeln) 
 

Figur 5.1 presenterar resultatet för utförda kunskapstest. Medelvärdet till test1 respektive 
test2 presenteras nedan: 

medel1= 36 %    
   medel2 = 85 %  
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Figur 5.2 Kunskap ökning hos elever efter undersökningen - Elever (x-axeln) Ökning av kunskap i procent(y-axeln) 

Figur 5.2 presenterar ett diagram som visar differensen mellan test1 och test2 för varje elev 
i procent.  

 
5.2 Resultat från olika perspektiv 
Resultatet redovisas separat för grupp A och Grupp B. Kunskapstest före undersökningen 
visas som test 1 och efter undersökningen med test 2 i procent. Kön för pojkar visas i tabel-
len med ordet M och tjejer med ordet F. Samtliga elever studerar årskurs 4 men ålder var 
mellan 9 till 10 år. Deras bästa resultat efter frågesporten redovisas under kolumnen Svens-
ka och Matematik i procent. Deras val av upprepa frågesporten är under kolumnen ”uppre-
pa” . Även elevernas bakgrund visas i tabellen en del för att visa att det har varit en bland-
ning av olika elever men på grund av det är en liten grupp av elever den kommer inte an-
vändas för analysen.  

5.2.1 Resultat för grupp A 
Elever som var med i gruppen som hade spelifieringsmoment var elev1 till elev8 . 

Tabellen i figur 5.1 visar resultat för grupp A . De flesta var glada under testet och försökte 
under pågående test att jämföra deras badges med varandra. 

Kolumnen “Matematik” och “Svenska” visar deras bästa resultat från frågesporten. Kolum-
nen “upprepa” visar om de försökte göra om frågesporten för att få bättre badges7 som för-
klaras i kapitel 5.2.3. Här ser vi ett väldigt intressant resultat. De två som inte var motivera-
de att göra om frågesporten är elev5 som i början inte hade någon vidare förkunskap och 
elev6 som hade mest förkunskaper. Så fort de skaffade den information de var nöjda med 
gav de upp trots att de inte klarade frågesporten med 100 % . 
 

 

                                                
7 När de fick första badges frågade jag vill du göra om för att få “nr1” badges som presenterades i figur 6  
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Tabell 5.1Resultat för grupp A 

 test1 test2 Ökad 
kunskap Kön Ålder Matematik Svenska upprepa utländsk 

bakgrund 

elev1 28% 100% 72% M 9 100% 90% Ja Nej 

elev2 42% 100% 58% M 10 90% 80% Ja Ja 

elev3 42% 100% 58% M 10 100% 90% Ja Ja 

elev4 14% 71% 
57% 

 
M 10 80% 90% Ja Nej 

elev5 0% 71% 71% M 10 60% 40% Nej Ja 

elev6 85% 100% 15% F 10 90% 70% Nej Ja 

elev7 71% 100% 29% F 10 100% 90% Ja Ja 

elev8 14% 71% 57% M 10 100% 70% Ja Ja 

 

5.2.2 Resultat för grupp B 
Grupp B var elever som inte hade spelifieringsmoment dvs. Inga förloppsindikator med 
resultat (Figur 4.1) och badges (Figur 4.2). Under programmet blev alla inte heller upp-
muntrade att göra om lektioner eller frågesporten. Gruppen bestod av 3 flickor och 5 pojkar 
och deras resultat presenteras i (Tabell 5.2): 

Tabell 5.2 Resultat för grupp B  

 test1 test2 Ökad 
kunskap Kön Ålder Matematik Svenska upprepa utländska 

backgrund 

elev9 42% 85% 43% M 10 100% 80% Ja Ja 

elev10 14% 71% 57% M 10 100% 80% Ja Ja 

elev11 71% 100% 29% F 10 80% 70% Nej Nej 
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elev12 14% 71% 57% F 10 40% 60% Nej Nej 

elev13 14% 71% 57% M 10 90% 80% Nej Ja 

elev14 85% 100% 15% M 10 100% 70% Ja Nej 

elev15 28% 71% 43% M 10 60% 80% Nej Ja 

elev16 14% 85% 71% F 9 100% 90% Ja Ja 

Den här gruppen var noga med lektionerna och tystare än den andra gruppen. 
 

5.2.3 Upprepning av frågesporten 
Syftet med att ha spelifieringselement i programmet var att eleverna skulle använda pro-
grammet och göra om frågesporten tills de skaffat sig den kunskapsnivån som krävdes för 
att lära sig mer. Efter att eleverna svarat första omgången av frågesporten ställdes följande 
fråga till grupp A, “Vill du göra om för att få badges nr18 ?” och till grupp B “Du har inte 
klarat hela vill du lära dig mer och göra om frågesporten?”.  

Deras svar antecknades och deras val presenteras i Figur 5.3. 
Av total 16 elever så valde 10 att upprepa frågesporten. Detta presenteras i figur 5.3 så var 
75 % av grupp A och 50 % av grupp B som gjorde om frågesporten mer än en gång.  

 

                                                
8 Badges nr1 förklaras i kapitel 4 och är högsta badges. 

Figur 5.3 Andel av eleverna som valde att upprepa frågesporten – Elever i Grupp A och grupp B (x-axeln) Antal av elever i 
procent (y-axeln) 
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5.2.4 Resultat i svenska och matematik 
Resultatet för både matematik och svenska jämförs mellan grupp A samt grupp B i dia-
grammet (figur 5.4). Andel av rätt svar på frågorna (Bilaga B) i genomsnitt för grupp A och 
grupp B presenteras i stapeln. 

Förkunskaperna i matematik (Matematik test1 för grupp A och grupp B sammanlagt) var 
sämre än i svenska (Svenska test1 för grupp A och grupp B sammanlagt) med ca 20 %, men 
kunskapsökningen var betydligt bättre i matematik för båda grupperna (Matematik test2). 
Framförallt för grupp A med 8 % bättre resultat än grupp B (Förbättrad resultat i matema-
tik).  

Däremot var förbättringen i ämnet svenska för båda grupperna ganska lika. Grupp A hade 5 
% bättre resultat jämför med grupp B (Förbättrad resultat i svenska). 

 
5.3 Enkät 
Som nämndes tidigare i (kapitel 3.2) fick eleverna svara på en enkät. Syftet med enkäten 
var att få fram information som kön, ålder och bakgrund om fokusgruppen (Bilaga A). 
Först var tanken att låta eleverna fylla i dessa uppgifter när man registrerar sig på hemsidan, 
men med tanke på att användarna var unga och att det rådde tidsbrist valdes att registrera in 
användarna i systemet i förväg. Eleverna loggades in av undersökaren innan de fick påbörja 
testet. Sedan kompletterades deras uppgifter med enkäten som de fick svara på innan de 
fick börja använda hemsidan. Hela tiden kontrollerades så att de svarade fullständigt på 
enkäten. 
Dessutom var intressant att veta om de har tillgång till dator eller läsplattor och i så fall om 
de används för att göra läxor. Svaret var negativt det fanns inga läsplattor och datorerna var 
oanvändbara. En annan aspekt som var viktig i den här undersökningen var deras spelvanor. 
Därför fick de svara på frågan: 

“Hur länge spelar du dataspel varje dag?” 
Svaret var att pojkarna spelade i genomsnitt ungefär en och en halv timme och flickorna en 
halvtimme varje dag. Hur länge de gjorde läxor hemma var också intressant. På grund av att 

Figur 5.4 Resultat i matematik och svenska för grupp A och grupp B före och efter undersökningen 
samt förbättrad resultat– Medelvärde av rätt svar i procent (y-axeln) 
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Figur 5.5 Förbättrad resultat för grupp A i jämförelse med grupp B– 
Medelvärde av förbättrad resultat av test1 och test2 i procent(y-axeln) 

några inte kunde fastställa deras svar bestämdes att ta bort den från forskningen. Den sista 
frågan i enkäten var: 
Vill du göra dina läxor på en läsplatta? 

100 % svarade ja på den här frågan. 
 

5.4 Observationer 
När man analyserar den icke kvantitativa variabeln motivation så är det många faktorer som 
påverkar motivation som man måste vara medveten om. Under testet försöktes att observera 
eleverna och skriva ner stora delar av det som sågs.  
Vanligtvis under ett experiment så ändrar personen omedveten på sitt beteende när de ser 
att de blir observerade9. För att undvika det satt undersökaren med eleverna i ett tomt 
grupprum. Stolarna var placerade på varsin sida av bordet på så sätt att ingen av eleverna 
såg varandras skärmar, ingen fick heller komma in i rummet och eleverna lämnades i fred 
och svarade endast på deras frågor. Enligt kontroll med klassens lärare verkade de flesta 
eleverna verkade ha samma beteende som i klassrummet. 
Elever som hade högutbildade föräldrar hade de bästa förkunskaperna i testet. Denna fråga 
fanns inte med i undersökningen utan framkom genom samtal. Elever som hade sämre för-
kunskaper var mer engagerade i programmet och gick igenom lektionerna. Elever med sär-
skilda svårigheter som ADHD10, visade ett bättre beteende enligt assistenten jämfört med i 
klassrummet.  
De elever i grupp B som inte upprepade frågesporten när de var klara fick ytterligare fråga. 
De badges som fanns för grupp A visades och frågades om de skulle bli motiverade att göra 
om frågesporten för att få högre badges. 50 % av eleverna svarade ja. 

 
5.5 Sammanfattning 
Fokusgruppen var en blandning av elever 
från årskurs 4 och deras medelvärde på 
kunskapstesten var 36 % samt 85 % efter 
undersökningen som beskrevs i kapitel 
5.1. I allmänt var de engagerade i under-
sökningen och en del sparade deras an-
teckningar.  

Med spelifieringselementer badges och 
förloppsindikator motiverades eleverna i 
grupp A att stanna kvar längre tid i pro-
grammet och träna mer på ämnena.  

 
Resultat visas i stapeln i (figur 5.5) som visar en tydlig avvikelse mellan de två grupperna. 

                                                
9 Hawthorneeffekten 
10 ADHD innebär att en person har koncentrationssvårighet och ofta gör saker utan att tänka efter först. 
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras de resultat som uppnåtts i undersökningen genom att försöka få 
svar på frågeformuleringen som beskrivs i kapitel 1.1 

Som nämndes tidigare Fokusgruppen medelvärde på kunskapstesten före undersökningen 
var 36 % . Undersökningen skedde efter sommarsemestern som kanske också bidrog till att 
de hade glömt en hel del. Dessutom de fick en del uppgifter och lektioner som egentligen är 
ämnade från årskurs 5.  

Kan man med hjälp av spelifieringsstrategi öka elevernas motivation att lära sig mer? 
Det är svårt att generalisera svaret för alla elever. Resultatet från den här gruppen av elever 
är att de som redan hade bra resultat i skolan och goda förkunskaper i området gav mindre 
respons till spelifieringselement. Till exempel elev 6 var en flicka som tillhörde grupp A. 
Hon lyssnade på lektionerna och förde samtidigt anteckningar. Efter lektionen gjorde hon 
sedan frågesporten på en gång. Trots hennes höga förkunskaper klarade hon inte frågespor-
ten till 100 % (matematik 80 % och svenska 90 %). Hon var trots det nöjd och ville göra 
test2. Badges motiverade inte denna elev till att förbättra sina resultat. Elev 14 var en pojke 
med utländsk bakgrund som tillhörde grupp B. Han lyssnade på lektionerna fler än två 
gånger, antecknade allt och tog även med sig sina anteckningar efter dagens slut. Han gjor-
de dessutom om frågesporten flera gånger tills han fick 100 %. Han svarade positivt på frå-
gan om han skulle vilja ha med badges i programmet. 
Eleverna med lägre koncentrationsförmåga visade bra respons på spelifiering strategier. 
Detta beror troligen på att de behöver extra stöd med läxor och gillar att få återkoppling 
direkt. 
Det går också se att spelifierings momentet hade mer inverkan på ämnet matematik än på 
ämnet svenska. Kunskapsökningen var betydligt högre i matematik för grupp A jämfört 
med grupp B. Skillnaden var inte fullt så stor i svenska mellan grupperna. 

Allmänt utifrån den här totala gruppen hade spelifierings strategierna en bra påverkan på 
studierna. Resultatet för grupp A var bättre jämfört med grupp B som lämnade salen tidiga-
re och fick sämre resultat. Enligt figur 5.5 syns en tydlig ökad kunskapsutveckling för 
grupp A i jämförelse med grupp B. 

 
Vilka spelifieringselement passar bäst i utbildningssyfte? 

I det här arbetet valdes att använda några strategier som förloppsindikator, badges och re-
spons. Den senaste kom efter att användaren gör något rätt vilket visades genom olika fär-
ger på knapparna. 

Förloppsindikatorn hade bäst effekt. Grupp B ställde flera gånger frågor om hur mycket det 
var kvar av frågesporten eller var de skulle trycka medan grupp A var mer självständiga och 
arbetade vidare mer självständigt. 
Badges var mer i fokus som belöningssystem och den påverkade inte eleverna på samma 
sätt men samspelet mellan alla spelifieringselement hade definitivt en bra påverkan på ele-
verna då grupp A hade störst kunskapsökning. 
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Brister i undersökningen 
En viktig del av varje forskningsarbete är en diskussion om vilka brister som finns i arbetet. 
Som nämndes tidigare var antalet flickor mindre än pojkar och antalet elever med svensk 
bakgrund färre än elever med utländsk bakgrund, så den här forskningsgruppen kan inte 
anses som en representation av en större population. Information om föräldrarnas utbild-
ningsnivå saknades kvantitativt vilket insett kan vara en viktig variabel.  

Arbetet var ganska stort och det var ett enormt arbete att bygga och koda programmet som 
gjorde det möjligt att genomföra undersökningen av eleverna. Den tiden samt svårigheten 
att få till en träff med en skola gjorde att det hade krävts minst en person till för att genom-
föra en ännu bättre testning. I vidare forskning skulle jag rekommendera att utföra under-
sökningen på en större grupp elever från olika skolor. Det här testet handlade bara om ett 
litet område inom svenska och matematik. Det är inte säkert att det går att använda samma 
spelifiering strategier inom andra områden.   
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7 Slutsats 
Då spelifiering strategier ledde till engagemang hos eleverna i testet så kan det hjälpa till att 
bidra till ökad förståelse och lärande för eleverna. Speciellt såg man den utvecklingen i äm-
net matematik där resultatet visade så pass mycket bättre resultat hos de här grundskoleele-
verna. Generellt visar undersökningen en mer positiv attityd hos elever som har sämre re-
sultat i studierna än de som redan är duktiga i skolan, vilket är ett resultat som pekar på 
behovet av sådana hjälpmedel till de med lite sämre skolresultat. Detta arbetssätt skulle 
kunna komma att öka vissa elevers intresse för skolan och sitt lärande och då även minska 
risken för arbetslöshet i vuxen ålder. 

I dagsläget utvecklas många digitala läromedel på marknaden men att välja vilken spelifie-
ringsstrategi som helst helt okritiskt är en dålig strategi. Valet av spelifierings strategier har 
en påverkan på engagemanget hos eleven. 
Intresset för datorspel spänner över stora åldersgrupper, samhällsklasser och nationaliteter. 
På sikt finns det stora möjligheter att kanske spelifiering kan bidra till att större grupper i 
samhället kan utvecklas med liknande villkor. Ur ett hållbarhetsperspektiv så kan ett even-
tuellt större utbyte av skolböcker till läsplattor ha en inverkan på samhället.  

  
Vidare forskning 

I vidare forskning skulle jag rekommendera att utföra undersökningen på en större grupp 
elever från olika skolor och olika nivåer från förskolan till gymnasieelever. Under forsk-
ningen märkte jag att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar elevernas engagemang och re-
sultat, vilket skulle vara intressant att undersöka djupare. En annan faktor som är intressant 
är om digitala läromedel passar bäst till repetition eller introduktion av ett ämne. Även att 
undersöka andra spelifierings element och metoder i sammanhanget skulle vara intressanta. 
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Bilaga A  

 Bilaga A- Enkät 
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Bilaga B 
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Bilaga C  

 

 
 
 
 

Bilaga C- Matematik lektion. Lektionen finns på youtube, länken nedan: 

https://www.youtube.com/watch?v=xpxLcfZ4wkQ 
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Bilaga D 

Bilaga D- Svensk lektion. Lektionen finns på youtube, länken nedan: 

https://www.youtube.com/watch?v=XL_nRlRR1lM 

 


