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Sammanfattning: 
Digitala spel i dagens samhälle blir allt vanligare och har de senaste åren börjat användas 

inom utbildning och undervisning runt om i världen. Att använda spel och teknologi inom 

en utbildning har både positiv och negativ påverkan på eleverna så väl som skolan. 

Teknikens positiva delar leder till en ökad motivation och engagemang bland eleverna 

men kan samtidigt leda till mer negativa delar, till exempel social isolering, dyra kostnader 

eller en distraktion som kan leda till att det påverkar andra kurser inom utbildningen 

negativt. 

 

Denna rapport syftar till att vara ett stöd vid val av utbildningsverktyg som ska användas i 

syfte för Game Design Based Learning (GDBL). Detta stöd består av en 

utvärderingsmodell som kan användas av exempelvis lärare som vill tillämpa GDBL i sin 

utbildning. Arbetet har utförts med stöd av forskningsstrategin design och skapande, där 

utvecklingen och framtagandet av en artefakt har skett. Utvärderingsmodellen har 

utformats med hjälp av den aktuella forskningsstrategin. Datainsamlingen för arbetet har 

skett genom sökning efter utbildningsverktyg, bland annat, på sökmotorn Google Search 

tillsammans med relevanta termer för arbetet, till exempel drag & drop. 

 

Vid tillämpning av GDBL samt valet av utbildningsverktyg gäller det att ta hänsyn till både 

de möjligheter som GDBL ger men även de negativa risker som finns. 

Utvärderingsmodellen har också testats på fem olika utbildningsverktyg för att validera 

utvärderingsmodellen. Dessa fem utbildningsverktyg är Scratch, Kodu Game Lab, Kahoot, 

Quizizz och Twine. Slutligen kom vi fram till att två av utbildningsverktygen passar bäst i 

ett utbildningssyfte. Dessa var Kahoot och Quizizz som är simpla frågesportsspel, det vill 

säga att dessa inte kräver utbildning eller programmering för att användas inom en 

undervisning. Detta baserades på ett påhittat scenario vilket var att hitta ett 

utbildningsverktyg för ett program som inriktar sig på grafisk design. 

 

Nyckelord: 
Game Design Based Learning (GDBL), Game Based Learning (GBL), Gamification, 

utbildningsverktyg, E-Learning. 
 

  



 

 

Abstract: 
Digital games in today's society are becoming more common and have in the past few 

years been used in education and teaching around the world. Using games and technology 

in an education has both positive and negative impact on the students as well as the 

school. The positive aspects of technology lead to increased motivation and commitment 

among the students, but at the same time can lead to more negative factors, such as social 

isolation, expensive costs or a distraction that may adversely affect other courses in 

education. 

 

This report aims to be a support in selecting educational tools to be used for Game Design 

Based Learning (GDBL). This support consists of an evaluation model that can be used, for 

example, by teachers who wish to apply GDBL in their education. The work has been 

carried out with the support of the research strategy design and creation, where the 

development and the production of an artefact has taken place. The evaluation model has 

been designed using the current research strategy. The data collection for the work has 

been done by searching for training tools, including the search engine Google Search, 

along with relevant terms for the work, such as drag & drop. 

 

When applying GDBL and the choice of training tools, it takes into account both the 

opportunities offered by GDBL, but also the negative risks that exist. The evaluation model 

has also been tested on five different training tools to validate the evaluation model. These 

five training tools are Scratch, Kodu Game Lab, Kahoot, Quizizz and Twine. Finally, we 

found that two of the training tools are the most suitable for educational purposes. These 

were Kahoot and Quizizz, which are simple quiz games, that is, they do not require 

education or programming to be used in a classroom. This was based on an established 

scenario, which was to find a training tool for a program that focuses on graphic design. 

 

Keywords: 
Game Design Based Learning (GDBL), Game Based Learning (GBL), Gamification, 

Development tools, E-Learning. 
 
  



 

 

Förord: 
Denna rapport är ett examensarbete för kursen IK2017, Examensarbete för 

kandidatexamen i Informatik, på Högskolan Dalarna. Att vi har valt just det här 

ämnesområdet har varit för att vi båda är intresserade av digitala spel och dess utveckling 

i samhället. Referenshanteringen är gjord av Microsofts Words egna källhanteringsmodul 

med hänsyn till APA. Detta kan göra att referenser i löpande text samt referensavsnittet 

inte ser helt korrekt ut. 

 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Anders Avdic för den hjälp och handledning som 

har givits under arbetes gång. 
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Begreppslista/Definitionslista/Beteckningar 
Begrepp: Förkortning: Definition: 

Drag and Drop Drag & drop Möjligheten att kunna dra ett objekt 

från ett ställe till ett annat i en 

mjukvaruutvecklings miljö (Egen 

definition). 

Game-Based Learning GBL När en person spelar ett spel med 

fastställda mål som resulterar i 

kunskap (Plass, Homer, & Kinzer, 

2015). 

Game Design Based Learning GDBL En lärandeprocess som kräver att 

elever modifierar eller skapar ett spel 

genom att använda ett 

utvecklarverktyg (Lau, 2018). 

Högre utbildning - Höge utbildning avser utbildning på ett 

universitet eller högskola (Rådet, 

2018). 

Lägre utbildning - Lägre utbildning avser samtliga 

utbildningar som inte har skett på 

universitet eller högskola (Egen 

definition). 

Memes - En bild, video eller text som ofta är av 

humoristisk karaktär (Egen definition). 

Peer-reviewed  ” […] en process där vetenskapliga 

publikationer läses och granskas av 

ämnesexperter innan de accepteras för 

publicering.” (Moberg, 2018). 

Quest to Learn Q2L En skola i USA som har en kursplan 

enbart för lärande av spel (Quest to 

Learn, 2018). 

Spel  ”Ett system där en spelare deltar i en 

artificiell konflikt, definierad av 

regler, som resulterar i kvantifierbart 

resultat” (Katie & Eric, 2004). 

Utvecklare - Syftar i denna rapport på den person 

som använder ett utbildningsverktyg 

för att utveckla ett spel (Egen 

definition). 

Öppen källkod  Är en mjukvara med källkod som är 

öppen för alla med en licens som gör 

att de kan ändra och dela mjukvaran 

(Lauren, 2004). 
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1 Inledning  
Det här kapitlet innehåller inledande information om hur arbetet har genomförts.  Det 

ges en beskrivande bakgrund om ämnet, hur det ser ut i dagsläget och vad det är vi vill 

åstadkomma med examensarbetet. Kapitel 1.2 – 1.4 tar upp problemformulering, syfte 

respektive avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
Digitala spel blir allt vanligare för varje år och enligt Kim (2015) spelar hela 1,2 miljarder 

något typ av spel, vilket motsvarar ungefär 17% av jordens befolkning. Spelmarknaden 

som har utvecklats är enorm och omsatte år 2015 cirka 115 miljarder kronor (Kim, 2015). 

Enligt Kim (2015) beror anledningen till denna enorma marknad på ett högt antal 

deltagande och stort intresse från spelare. Marknaden växer för varje år och förväntas 

omsätta cirka 128 miljarder kronor år 2020 (Newzoo, 2017).  Tack vare denna utveckling 

har spel även blivit allt vanligare inom studier och lärande. Exempelvis öppnades år 2009 

en ny skola i New York City med en kursplan som enbart innehåller lärande av spel (Quest 

to Learn, 2018). Enligt Quest to Learn (2018) finns det flera fördelar med lärande av spel, 

två exempel är att spel hjälper till med samarbete mellan elever och att man lär sig när 

man gör något samt att vid lärandeerfarenheter i spel matas inte elever med information 

utan det känns mer som en lek. 

 

Elever kan även lära sig olika kunskaper, till exempel visuell design, skapande av 

karaktärer och programmering, vid skapandet av en mer komplex artefakt (Robertson & 

Howells, 2008), i detta fall ett spel. Denna inlärningsprocess har många namn, några få 

exempel är Game Design Based Learning, Game Design (Lambert, 2016), Game 

Development-Based Learning, GDBL (Wu & Wang, 2012). Istället för att elever endast ska 

spela spel för att lära sig kan de även skapa spel för att förstå kursmålen samt lära sig 

andra viktiga egenskaper, exempelvis logiskt tänkande. Vid skapandet av ett spel kan 

eleven visa att denne har förstått kurslitteraturen och kursplanens mål samtidigt som 

andra elever kan spela det skapade spelet för att lära sig. Wu och Wang (2012) har visat att 

denna inlärningsmetod fungerar i både en högre- och lägre utbildning. 

 

Enligt Wu och Wang (2012) finns det klassifikationer på olika ramverk som kan hjälpa 

elever att skapa ett spel. De varierar i svårighetsgrad beroende på vad studenten vill skapa. 

Det finns till exempel Game Engines som är tillverkade för att täcka de större, 

kommersiella speltillverkarna och Game Editors som är till för att modifiera ett redan 

tillverkat spel. Istället för att använda ett ramverk kan man ta hjälp av lättare 

utbildningsverktyg som till exempel Scratch, Kahoot och Twine. 

 

En lärare på Högskolan Dalarna vill ha ett kreativt sätt att bedriva undervisning för sina 

studenter. Tanken är att studenterna ska kunna visa vad de har lärt sig genom att tillverka 

spel inom ämnet där personen som skapar spelet samt spelar spelet får lära sig inom det 

aktuella ämnet. På så sätt kan läraren veta ifall studenterna har tagit till sig kunskapen för 

kursen eller inte, genom att spela spelet. Till detta ändamål behövs ett utbildningsverktyg 

som är tillräckligt enkelt och ändamålsenligt för att studenter utan 

programmeringskunskap ska kunna lär sig hur det fungerar utan spelundervisning och 

kunna utveckla ett spel på några veckor. För närvarande finns det inga hjälpmedel för att 

välja vilket sorts utbildningsverktyg som är mest lämpat för den aktuella utbildningen. 

Detta gör tillämpningen av ett GDBL-moment i undervisningen svår. 
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1.2 Problemformulering 
För att kunna tillämpa den här formen av undervisning i ämnen där inte bara 

datorvetenskap och spelutveckling används måste det finnas lättillgängliga 

utbildningsverktyg. Dessa utbildningsverktyg måste vara enkla att använda och kräva lite 

datorkunskap. Om man börjar söka efter ett potentiellt utbildningsverktyg kommer 

sökresultatet vara överväldigande på grund av att det finns väldigt många olika typer av 

utbildningsverktyg. En lärare som letar efter ett utbildningsverktyg måste tänka på vad 

som passar deras utbildning bäst, om elever ska undervisas i religion kanske inte ett 

utbildningsverktyg som kräver programmering är mest lämpat. Detta lämnar utrymme för 

en utvärderingsmodell som hjälper till att filtrera bort utbildningsverktyg som inte lämpar 

sig för det aktuella ändamålet. 

 

 Frågeställning 
Hur skulle en utvärderingsmodell kunna se ut och fungera i praktiken? 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att skapa och beskriva en utvärderingsmodell för utbildningsverktyg samt att 

testa utvärderingsmodellen på fem olika utbildningsverktyg. 

 

1.4 Avgränsning 
Arbetet kommer avgränsas till att endast utvärdera utbildningsverktyg som inte kräver 

goda programmeringskunskaper och utbildningsverktyg som inte kostar pengar. 
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2 Teori 
I det här kapitlet presenteras den bakomliggande teorin som används i studien att 

presenteras. I kapitel 2.1 – 2.2 beskrivs de olika spelelement som kan implementeras i 

utbildningar. I kapitel 2.3 – 2.4 beskrivs en mer filosofisk del av lärande och lärande 

med hjälp av spel. 

 

2.1 E-Learning 
E-lärande för samman två stora ämnen, lärandet och teknologin (Aparicio, Bacao, & 

Oliveira, 2016). Lärande är sättet att ta till sig kunskap, teknologin är ett verktyg som 

underlättar för att hitta information och även hjälp till att ta in information (Aparicio, 

Bacao, & Oliveira, 2016). Teknologin kan exempelvis vara en läsplatta där användaren 

läser en bok eller ser på undervisningar på internet via det teknologiska verktyget. 

Teknologin hjälper också till med kommunikation, skrivande, visualisering och lagring. 

Samtliga kan användas i syftet av lärande (Aparicio, Bacao, & Oliveira, 2016). 

 

2.2 Gamification 
Gamification är ett sätt att göra om ett vardagligt moment till ett spel. Ett sätt det kan 

genomföras på är exempelvis att göra om läxorna inom matematik på så sätt att eleverna 

får poäng och stjärnor i en virtuell miljö när de genomför de olika uppgifterna (Plass, 

Homer, & Kinzer, 2015). Gamification behöver nödvändigtvis inte vara en digitalisering, 

utan kan även fungera vid användandet av fysiska spel. Janna (2012) säger att synen på 

Gamification är blandad mellan många IT intressenter. Vissa intressenter säger att 

företagen som utvecklar Gamification och för in det i det vardagliga livet måste vara 

väldigt försiktiga. Då Gamification kan användas för att manipulera folk och få dem att 

göra saker de egentligen själv inte vill. Marquis (2013) tar fram negativa effekter av 

kombinationen av Gamification och lärande. Dessa negativa effekter presenteras nedan. 

 

Kostnad 

Kurser eller program som använder sig endast av Gamification kostar mycket mer 

generellt jämfört med kurser och program som använder sig av mer traditionella verktyg 

såsom böcker, papper och penna. 

 

Distraktion från andra objekt 

Ett spel är ofta begränsat i sitt innehåll, vilket gör att eleverna endast fokuserar på det 

begränsade innehållet och lär sig det. 

 

Socialt isolerande 

Spelen isolerar spelaren socialt. Om spelaren endast sitter helt själv, utan någon 

interaktion med andra spelare i ett spel, blir spelaren isolerad från det sociala samhället. 

Det här argumentet förfaller dock om man tittar på dagens spel där spelare interagerar 

med varandra i exempelvis en virtuell miljö online. 

 

Förkortat fokus 

Då spel kan ge användare en snabb feedback, om den person som spelar spelet har gjort 

rätt eller fel, kan det påverka personen så pass mycket att de förväntar sig samma snabba 

feedback i vardagliga livet. Något som gör att personen i fråga fokuserar under en mycket 

kortare tid. 
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 Game Based Learning 

Game Based Learning är en typ av spel som har utvecklats för lärande och har lärande som 

ett resultat av spelande (Shaffer, Halverson, Squire, & Gee, 2005). Inom GBL använder 

man sig av spel vars engelska term är ”educational games”. Dessa utbildningsspel 

används idag över hela världen och i många olika organisationer. Horn (2007) säger att 

utbildningsspel används av bland annat CNN, New York Times, Nobelpriskommittén, 

Public Broadcast Service (USA) och av både republikanernas och demokraternas 

föreningar i USA. Plass et al. (2015) påstår att det finns fyra, starkt vetenskapligt, 

grundande argument till varför man ska använda sig av GBL. Dessa argument presenteras 

nedan. 

 

Motivation 
Spel vars syfte är underhållning istället för lärande, har visat sig kunna hålla spelaren 
fokuserad under längre tidsperioder så länge de har en motiverande natur. Exempel på det 
skulle kunna vara belöning i form av poäng som sedan visas upp på en resultattavla. Andra 
exempel är att man låser upp nya saker i spelet, som till exempel nya banor, nya virtuella 
föremål såsom troféer eller föremål som ger spelare någon fördel i spelet. 
 

Spelarens engagemang 
När man som utvecklare utvecklar ett spel finns det nästan oändlig möjlighet till att fånga 
spelarens engagemang. Genom att fånga spelarens engagemang får man även spelaren att 
bli motiverad. Vilket gör att spelaren fokuserar mer och där av, frivilligt spenderar mer tid 
på att spela spelet. 
 

Anpassningsbarhet 
Genom att kunna anpassa spelet för, till exempel spelarens kunskapsnivå, kan fler 
personer använda sig av spelet och fortfarande engagera spelaren och skapa motivation 
för spelaren. 
 

Okej att misslyckas 
Genom att kunna anpassa spelet och göra misslyckande till något som är självklart, får det 
spelare att inte bli arga och känna sig misslyckade om de skulle misslyckas i spelet. 
Spelaren accepterar istället misslyckandet och fortsätter att spela vidare för att nästa gång 
kunna prestera bättre. 
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 Game Design Based Learning 

Enligt Wu och Wang (2015) har GDBL använts de senaste åren för att öka motivationen, 

engagemanget och lärandet. Eleverna förväntas lära sig olika kunskaper inom 

datorvetenskap och mjukvaruutveckling samt andra koncept i lärandeprocessen, några 

exempel är spellogik, interaktivdesign och regler. En utmaning med GDBL kan vara att 

elever lägger för mycket fokus på kursen som innehåller utvecklandet av spelet vilket gör 

att kurser som läses parallellt kan påverkas negativt för att de får mindre fokus av 

eleverna.  

 

Salen (2007) menar på att detta koncept inte är något nytt utan att spelande är iterativt 

och att speldesign är en modell som reflekterar över handlingar. Hon definierar Game 

Design (speldesign) som ett utvecklande av spel som sker i olika nivåer där spelet skapas 

genom designen av regler som i sin tur leder till spelande. 

 

Inom GDBL eller Game Design finns det enligt Lambert (2016) ett antal principer man 

kan följa inom ett utbildningssyfte, dessa principer är kategoriserade inom inbäddade 

pedagogiska egenskaper av spel-, lärande- och tekniska aspekter. Dessa kan ses nedan i 

tabell 1. 

 

Spelaspekter Lärandeaspekter Tekniska aspekter 

Mål Utbildningsmål Användbarhet 

Regler Studentens profil Bra grafik 

Utmaning Läranderesurser Återanvändbarhet 

Belöningssystem Utvärderingsmetodiker  

Återkopplingscykel Omfattande lärandescenario  

Engagemang/Fördjupning Progressivt förvärv av kunskap  

Anpassningsförmåga/Flexibilitet Personifiering  

Omspelsförmåga Nivå av självständighet från 

eleven 

 

Tävling/Samarbete Motivation  

Underhållning   
Tabell 1. Kategoriserade principer inom Game Design och dess pedagogiska egenskaper (Lambert 
2016). 

Principerna har bakomliggande förklaringar om vad de innebär och några exempel är Mål, 

inom kolumnen spelaspekter, som innebär att det måste finnas mål och delmål i spelet 

som användaren måste uppnå för att klara spelet. Utbildningsmål, inom kolumnen 

lärandeaspekter, är kopplad till utbildningen och innebär att det måste finnas tydliga mål 

så att dessa kan implementeras i spelet. Ett annat exempel på en lärandeaspekt är 

studentens profil. Den aspekten tar upp att studentens ålder, kunskapsnivå, kompetens 

samt den socio-kulturella profilen borde ha en stor roll i hur spelet ska designas och på 

vilken nivå svårighetsgraden ska ligga på för att få den bästa utbildningen (Lambert, 

2016). 

 

I studien som genomfördes av Lambert (2016) fanns det tydliga kopplingar mellan dessa 

designprinciper och de inlärningsmoment som bestod av designen och skapandet av 

spelet. Resultatet som Lambert (2016) presenterade i sin studie visade sig att… 

 

” […] the educational characteristics of the gaming and technical aspects particularly 

informed the storyboarding and programming of the game concepts, while the 

educational characteristics of the learning aspects informed all three – the development 

of the game concepts and the storyboarding and programming of these game concepts.” 
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En snabb översättning och kort sammanfattning av detta citerade stycke visar att 

lärandeaspekterna är de som knyter samman alla dessa koncept så att de kan användas 

tillsammans. 

 

2.3 Pedagogik 
Khine (2011) skriver att det är pedagogiken i ett spel som är sammanlänkat med vilken 

genre spelet har. Att sortera spel efter deras genre är en bra metod då spelen ofta har 

väldigt specifika mål och därför har väldigt specifika handlingar som spelaren utför. 

Exempelvis på genre kan vara strategiska spel, first person shooter och role playing 

games. Atsusi och Christopher (2009) menar på att det är viktigt att spelen inte endast 

fokuserar på pedagogiken och lärandet. Spel som har för stort fokus på lärandet 

misslyckas ofta. Det är därför viktigt att de som utvecklar ett spel inte endast är personer 

som är utbildade inom pedagogik, utan måste även ta med spelutvecklare så att det 

fortfarande blir ett spel med tillfredställande spelelement. 

 

2.4 Teorier om lärande 
Det finns ett antal teorier inom lärande som kan hjälpa till att informera kunskapen om E-

Learning. Människor lär sig av nymodigheter, erfarenheter och sociala interaktioner. 

Dessa teorier om lärande delas upp i enlighet med deras mest grundläggande antaganden, 

lärandet av beteende, förståelse, kunskapsuppbyggnad eller social praxis. Varje del av 

dessa teorier sägs främja en viss syn på processen av överföring-, uppbyggandet-, eller 

framkallning av kunskap (Shoib, Walsham, Barrett, & Cappleman, 2004).  

 

Enligt Shoib, Walsham, Barrett och Cappleman (2004) kan man utläsa fyra 

lärandeparadigmen från teorierna; behaviorism, teorin om kognitivt lärande, 

konstruktivistisk teori och teorin om socialt lärande. Dessa paradigmen presenteras 

kortfattat nedanför och Shoib et al. (2004) skriver att flera årtionden av litteratur visar på 

en enorm komplexitet inom ämnet samt de teorier och paradigmen som presenteras. 

 

Behaviorism 

De hävdar att ”ändringar inom beteendet är ett resultat av en individs respons vid en 

händelse (stimuli) och de konsekvenserna som följer (belöning eller bestraffning)” (s. 4). 

Den grundläggande idén är att teorin endast är en respons vid händelse och att allt 

beteende kan förklaras utan att betrakta det mentala tillståndet eller medvetenheten. Ett 

exempel på behaviorism lärande skulle kunna vara en frågesport som sker via E-Learning 

där personen får direkt feedback på sina svar. 

 

Teorin om kognitivt lärande 

Teorier om kognitivt lärande betonar medverkandet av sinnet i lärandet. En respons ses 

som en genomtänkt produkt av uppfattningar, tro och förståelser. Lärande är en process 

av att förstå sig på världen och att besvara med en lämplig respons baserat på en process 

av internalisering av dess principer, koncept och fakta. Den person som ska lära sig är att 

jämföra med en kraftfull maskin som behandlar information genom internalisering av 

kunskap av omvärlden genom konstruktion, rekonstruktion och dekonstruktion av 

mentala modeller (Shoib, Walsham, Barrett, & Cappleman, 2004). Ett exempel på 

kognitivt lärande är där eleverna får frågor utan förvalsalternativ och som i sin tur måste 

rättas av en annan person. Såsom vid en tentamen eller ett prov i skolan. 
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Teorin om konstruktivistiskt lärande 

Denna teori hävdar att människor är aktiva och reflexiva ”agenter” av deras egna lärande 

och att lärande inte kan separeras från personliga handlingar. Kunskap är subjektivt och 

existerar inte ute i världen, fri att tas upp av vem som helst. Lärande är en personlig 

konstruktion av betydelse tagen från den personliga erfarenheten (Shoib, Walsham, 

Barrett, & Cappleman, 2004). Exempel på konstruktivistiskt lärande är att vi människor 

konstruerar vår egna kunskap utifrån vår referensram och erfarenheter. 

 

Teorin om socialt lärande 

Socialt lärande uppnås enligt (Shoib, Walsham, Barrett, & Cappleman, 2004) inom en 

samarbetsprocess. Shoib et al. (2004) skriver att det inte motsäger sig till de tidigare 

nämnda teorierna men argumenterar att lärande kräver en social interaktion. Exempel på 

socialt lärande är det som en person lär sig via social interaktion med människor. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur vi har samlat in information, vilka frågor vi ställt oss själva, 

vilken forskningsstrategi vi har använt, vilken metod som har använts till 

datainsamlingen samt hur den insamlade data analyserades. 

 

3.1 Modell av forskningsprocessen 
Figur 1, som kan ses nedan, illustrerad av Oates (2006), representerar 

forskningsprocessen och ger en snabb överblick över hur vi har gått tillväga för att 

genomföra arbetet. De markerade symbolerna visar vilken väg som vi har valt att arbeta 

utefter, dessa kommer att förklaras i de kommande kapitlen. 

 
Figur 1. Modell av forskningsprocessen (Oates, 2006). 

 

3.2 Litteraturstudie 
För att hitta relevanta dokument har främst sökmotorn Summon, på Högskolan Dalarnas 

biliotek, använts men även sökmotorn Google Scholar. Söktermerna finns i tabell 2. Vid 

sökandet efter trovärdiga källor har vi filtrerat ut resultaten vid sökning till att endast visa 

källor som har blivit peer-reviewed, om relevanta källor inte hittades har trovärdigheten 

utvärderats utifrån antalet citeringar och publicerade artiklar samt vart litteraturen är 

publicerad. I kolumnen Antalet resultat finns det två olika siffror, de första siffrorna som 

inte har någon parentes har sökts utan citationstecken och de som är kursiva och inom 

parenteser har sökts med citationstecken för att endast hitta artiklar med den exakta 

frasen. 

 

Sökterm Sökkriterier Sökmotor Antal resultat 

E-Learning - Summon 128 937 (124 777) 

Game-Based Learning Peer-reviewed, engelska & 

svenska 

Summon 44 613 (3 317) 

Game-Based Learning - Google scholar 92 200 (37 200) 

Game Design Based 

Learning 

Peer-reviewed, engelska & 

svenska 

Summon 149 560 (5) 

Learning by Design Peer-reviewed, engelska & 

svenska 

Summon 1 164 004 (710) 

Pedagogik Peer- reviewed, fulltext Summon 3 246 
Tabell 2. En översikt över de sökord och sökmotorer som har använts i litteraturstudien. 
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3.3 Strategi 
Forskningsstrategin som används i arbetet är design och skapande. Design och skapande 

är enligt Oates (2006) en forskningsprocess som leder fram till skapandet av en artefakt. 

Andra forskningsstrategier som skulle vara relevanta för arbetet är undersökning och 

fallstudie. Fallstudie hade valts om Högskolan Dalarna idag använde GDBL som 

undervisning, vilket hade gjort att det fanns ett fall att studera. Ifall undersökning hade 

valts som strategi hade det varit de olika GDBL-verktygen som skulle undersökas. 

Problemet som uppkom då var hur dessa verktyg skulle utvärderas, det framkom då att vi 

skulle behöva göra en utvärderingsmodell. Det är därför forskningsstrategin design och 

skapande valdes. Att skapa en utvärderingsmodell som andra personer sedan kan använda 

sig av skulle hjälpa till med utvecklingen inom GDBL. Då blir utvärderingsmodellen själva 

artefakten. Det finns fem viktiga steg i en design och skapande-process; medvetenhet, 

förslag, utveckling, utvärdering och slutsatser (Oates, 2006). 

 

Medvetenhet 
Medvetenhet syftar till att forskarna är medvetna om ämnesområdet, de håller sig 
uppdaterade till den senaste forskningen inom det aktuella området. Forskarna ska också 
vara medvetna om den senaste tekniken inom det aktuella ämnesområdet (Oates, 2006). 
 
Vi har skaffat oss vår medvetenhet inför arbetet genom att använda oss av teori och källor 
som har kommit inom 2010-talet, med ett fåtal undantag. Detta då GDBL är ett så pass 
nytt område. 
 

Förslag 
Förslag syftar på kreativa lösningar för den aktuella problemformuleringen. Samtliga 
förslag på lösningar behöver inte alltid användas, vissa förslag kan sållas bort ifall bättre 
lösningar hittas (Oates, 2006). 
 
Först ville vi använda en mer kvantitativ utvärderingsmodell där varje utbildningsverktyg 
skulle få ett sifferbetyg på skalan 1 - 5. Den utvärderingsmodellen innehöll för mycket bias 
och vi valde därefter att gå vidare med en mer kvalitativ utvärderingsmodell som 
presenteras senare i resultatet. 
 

Utveckling 
I det här steget sker utvecklingen av artefakten. Forskarna tar med sig den medvetenhet 
de har inom det aktuella området och de förslagen de har på problemformuleringen. För 
att kunna utveckla sin artefakt (Oates, 2006). 
 
Genom att tillämpa de teorier som beskrivs i teorikapitlet när framtagandet av artefakten 
utfördes grundar sig artefakten i den aktuella teorin inom området. 
 

Utvärdering 
Under utvärderingen går forskarna igenom den artefakten som utvecklades under det 
föregående steget. Forskarna försöker här hitta brister i sin artefakt, för att kunna 
förbättra artefakten (Oates, 2006). I det här fallet testades utvärderingsmodellen på fem 
olika utbildningsverktyg och ett påhittat scenario där det framkom ett antal olika kriterier 
som en lärare skulle kunna ställa, en djupare beskrivning kan läsas i kapitel 4.2.1. 
Modellkritiken som framkom vid analysen beskrivs i kapitlet 5. 
 

Slutsatser 

När slutsatserna presenteras ska forskarna summera den kunskapen, tillsammans med de 

eventuella lösa trådarna i rapporten och presentera möjligheterna för vidare forskning 

inom området (Oates, 2006). Mer information om det här finns i kapitel 6. 
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 Scenario 
I detta arbete har ett påhittat scenario använts för att hitta ett passande 
utbildningsverktyg i vårt exempel. Detta scenario innebär att en lärare på programmet 
Grafisk Design vill ha ett utbildningsverktyg för sina studenter. Utbildningsverktyget ska 
inte kräva någon utbildning för att användas, kosta pengar eller vara svårt att förstå sig på. 
Det är ok om det förekommer programmering men inte något avancerat samt att 
animationer inte heller är något problem. 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
I den här studien användes datainsamlingsmetoden dokumentstudier. Enligt Oates 

(2006) finns det två olika typer av dokument. Det finns hittade dokument och 

forskningsdokument. Hittade dokument kommer från den engelska termen found 

documents och är rakt översatt till den term som används i detta arbete, hittade 

dokument. Hittade dokument är exempelvis dokument som har producerats av ett företag, 

till exempel arbetsbeskrivningar, scheman, produktbeskrivningar och manualer. 

Forskningsdokument är dokument som endast har tagits fram i forskningssyfte. Exempel 

av det är anteckningar under intervjuer i ett forskningsarbete, anteckningar till utförda 

observationer i forskningssyfte och vetenskapliga artiklar. I den här studien har vi valt att 

använda oss av både hittade dokument och forskningsdokument. 

 

 Datainsamling vid utvärdering av utbildningsverktyg 
Vid utvärderingen av de olika utbildningsverktygen observerade vi användandet av 
utbildningsverktyget och antecknade hur vida ett utbildningsverktyg hade olika 
nyckelfunktioner som till exempel drag & drop. Vi läste även dokumentation som fanns på 
respektive utbildningsverktygs hemsida och i vissa fall även recensioner från både lärare 
och användare. Några exempel på viktigare punkter vi tog hänsyn till var kostnader, 
svårighetsgrad, programmering, hur lång tid det tar att förstå sig på utbildningsverktyget 
samt om det behövdes en utbildnings för att lära sig hur man ska använda det. 

 

 Dokumentstudie 

För att hitta relevanta utbildningsverktyg har främst sökmotorn Google Search använts. 

Vid processen med att välja söktermer utgick vi utifrån våra erfarenheter om hur 

lättanvända datorverktyg fungerar, med tekniker såsom drag and drop, sedan vid 

genomgången av sökresultaten ger det inspiration till andra söktermer och i vissa fall 

länkar till andra hemsidor med mer information. Dessa undersidor eller länkar som har 

följts finns inte med i matrisen (se tabell 3) men ifall de har använts i arbetet finns de med 

som en referens. Ett utbildningsverktyg som vi känt till sedan tidigare är 

utbildningsverktyg Scratch då det blev känt i media när det kom. Många resultat har 

sorterats bort, anledning till detta kan läsas i kapitel 4.6. något som denna rapport 

avgränsar sig ifrån, vilket har komplicerat den manuella filtreringen bland sökresultaten. 

Vissa utbildningsverktyg har varit för komplicerade eller har haft bristande information 

om utbildningsverktyg. De fem verktygen som valdes i detta arbete är Scratch, Kodu Game 

Lab, Kahoot, Quizizz och Twine. Anledningen till att dessa fem verktygen valdes är för att 

kom högt upp på många sökresultat samt verkade vara relevanta för arbetets karaktär. 

Dessa utbildningsverktyg presenteras sedan i kapitel 4. 

 

Sökterm Sökmotor Antal 

resultat 

Drag and drop game 

development. 

Google Search 3 150 000 

Easy game development 

tools 

Google Search 1 610 000 

Game-based learning 

platform 

Google search 6 220 000 

Tabell 3. En översikt över de sökord och sökmotorer som har använts i dokumentstudien. 
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 Beaktning av etiska aspekter 
Då vi endast har använt oss av dokumentstudie och inte har några dokument som 
innehåller känslig information eller personuppgifter anser vi att dessa kan användas utan 
att ta hänsyn till några etiska aspekter vid användandet av dessa dokument. 
 

3.5 Dataanalys 
Den dataanalysmetod som används i det här arbetet är en kvalitativ analys. Där kvalitativa 

data är all icke numerisk data (Oates, 2006). Exempel kan vara ljudinspelning från 

intervjuer, både hittade dokument och vetenskapliga dokument, utbildningsverktyg och 

anteckningar från observationer. En risk med kvalitativ analys jämfört med en kvantitativ 

analys är att ord är lätta att misstolka. Oates (2006) skriver att ett ord har olika betydelse 

för olika personer i olika sammanhang vilket gör att det blir svårare att objektivt analysera 

de kvalitativa data man har tillgång till. Genom att analysera de dokument, både hittade 

dokument och forskningsdokument, som har hittats vid litteratur- och dokumentstudien 

ska vi skapa en modell som tar hänsyn till de för- och nackdelar som påpekas i 

teorikapitlet. Genom att grunda utvärderingsmodellen i tidigare studier kommer det öka 

trovärdigheten för utvärderingsmodellen. 
 

 Utvärdering av dokument 

Det är viktigt att utvärdera de hittade dokumenten för att de ska kunna anses som en 

trovärdig källa. Enligt Oates (2006) kan den utvärderingen ske genom att kontrollera 

följande punkter. 

• Hade författaren av dokumentet en anledning till att försöka vinkla dokumentet.  

• Skapades dokumentet en kort tid efter en bevittnat händelse? Eller tog den lång 

tid att skapa och sammanställd av vittnen vid händelsen? 

• Man ska också ta hänsyn till varför dokumentet skapades, var det för att gynna en 

organisation? 
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4 Resultat och Analys 
I det här kapitlet presenteras analysen av arbetet som har genomförts. Här framförs 

våra egna tankar och idéer utifrån det teoretiska ramverket och det empiriska 

materialet. 

 

4.1 Utbildningsverktyg för spel 
I det här avsnittet presenteras de utbildningsverktyg som har hittats under 

dokumentstudien. Vi har valt att testa utvärderingsmodellen på olika utbildningsverktyg 

som riktar sig mot olika åldrar, kunskapsområden, svårighetsgrad eller typ av 

utbildning. 

 

 Scratch 

Scratch är ett utbildningsverktyg som är designat för personer från åtta år och uppåt. Det 

ska hjälpa personer att utveckla sin kreativa förmåga, resonera systematiskt och att arbeta 

tillsammans (Marji, 2014). Scratch är översatt till fler än 70 språk och används i hemmen, 

skolan och fritidsgårdar i länder över hela världen (Scratch-Statistics, 2018). Scratch 

använder sig av block-liknande figurer för att bygga upp den underliggande logiken. Dessa 

block sätts ihop med hjälp av drag and drop. 

 

 Kodu Game Lab 

Kodu Game Lab (KGL) är ett utbildningsverktyg där utvecklaren enkelt kan skapa upp en 

virtuell miljö. Utvecklingsmiljön påminner redan om ett färdigt spel, där användaren 

skapar ett spel. Det är ett visuellt utbildningsverktyg som använder mer symboler än text 

för att beskriva funktionerna. KGL kan användas för att hjälpa eleverna att öka sin 

kreativa förmåga, problemlösning och historieberättande (Kudo, 2018). Från deras 

hemsida kan man ladda hem färdiga spel som andra utvecklare har tillverkat. 
 

 Kahoot 

Kahoot är en webbplattform där man enkelt kan skapa sin egna frågesport. 

”Kahoot! Tar fram det roliga inom lärande, gäller alla ämnen, alla åldrar. Skapa, spela 

och dela lärande spel med dina elever!” (Kahoot, 2018). I Kahoot kan man välja att lägga 

till en video eller liknande innan själva frågan. Det här gör att man då kan visa en 

föreläsning och sen direkt ha frågesport utifrån den informationen som presenterades. Det 

finns också färdiga spel på Kahoot som andra personer har tillverkat som är skapade för 

GBL. 

 

 Quizizz 

Quizizz är en webbplattform där utvecklaren har möjlighet att skapa sin egna frågesport. 

Till skillnad från Kahoot har man här möjligheten att implementera animerade figurer för 

att representera en spelare. Det går även att implementera memes (Quizizz, 2018). 

 

 Twine 

Twine är ett utbildningsverktyg, med öppen källkod, där det till exempel går att berätta 

interaktiva, icke-linjära historier (Twine, 2018). Ett icke-linjärt spel kan också definieras 

som ett ”sandlådespel” eller ”öppet spel” (Kohler, 2018). Innebörden med ett icke-linjärt 

spel är att de utmaningar som finns kan göras i vilken ordning som spelaren själv väljer 

samt att det kan finnas olika spelsekvenser som avslutar spelet. Twine skapades av Chris 

Klimas 2009 men underhålls numera av flera andra personer i olika projekt (Twine, 

2018). 
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 Bortsorterade spel 

Under dokumentstudien påträffades ett antal utbildningsverktyg som sorterades bort efter 

att vi upptäckt att dessa inte var gratis eller inte passade in i arbetet. Game Maker Studio 

2 och GameSalad är två exempel på bortsorterade utbildningsverktyg på grund av att vissa 

funktioner kostade pengar. Utbildningsverktyg som inte passade in i arbetet berodde på 

att de var för avancerade för att kunna gå igenom i det här arbetet, till exempel Unity. 
 

4.2 Utvärderingsmodell 
För att utvärdera samtliga utbildningsverktyg har en modell tagits fram, denna modell 

sker i fyra steg, med ett försteg där olika kriterier tas fram. Utvärderingsmodellens steg, 

som ses i figur 2, förklaras nedan i avsnitt 4.2.1. och 4.2.2. Siffrorna ovan till höger om 

respektive box kopplas till det steg som det handlar om, till exempel är siffran 1 ovanför 

den första boxen kopplad till steg 1 i utvärderingsmodellen som finns i beskriven i avsnitt 

4.2.2. 

 
Figur 2. Beskrivning av utvärderingsmodellen. 

 Utvärderingskriterier 
Dessa kriterier har vi haft i åtanke när vi har utvärderat de utbildningsverktygen som 
har beskrivits i det empiriska kapitlet. 
 
Dessa kriterier är något läraren i fråga måste ta fram själv. Kriterierna ska väljas med 
hänsyn till programmets- eller kursens inriktning. När kriterierna togs fram i det här 
arbetet valdes de utifrån vad som skulle kunna vara bra för studenter på grafisk design. 
Där arbetar studenterna med animation, lite programmering och har datorvana. 
 
Programmering 

Möjligheten att använda sig av programmering i utbildningsverktyget. Notera att om ett 

utbildningsverktyg använder sig av programmering betyder det inte att det endast 

använder programmering. Programmeringen kan vara en del tillsammans med andra 

utvecklingsmöjligheter i utbildningsverktyget. 
 
Animationer 
Möjligheten som användaren har att implementera animationer i utvecklingen. 
Animationer syftar på datoranimerade figurer som användaren själv får skapa samt välja 
hur den animerade figuren rör på sig och eventuellt hur man integrerar med den 
animerade figuren. 
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Tidsmässig aspekt 
Den tidsmässiga aspekten kan vara viktig ifall GDBL endast är ett delmoment och därav 
inte får ta upp för mycket tid av utbildningen. I det här exemplet utgår vi ifrån att det 
endast är ett delmoment och bör därför inte ta upp för mycket tid. Därför är det bra med 
ett utbildningsverktyg som är lätt att sätta sig in i och som inte är för avancerat. 
 
Utbildning 
Kommer lärare eller studenter tvingas ta en kortare eller längre utbildning för att förstå 
sig på utbildningsverktyget och kunna använda det på ett korrekt sätt. Detta kriteriet är 
kopplat med den tidsmässiga aspekten. Om en utbildning behövs hur mycket tid kan 
lärare och användare lägga ner? 
 
Drag & Drop 
Möjligheten att använda sig av drag and drop underlättar utvecklingen av enklare spel på 
det viset att användaren inte behöver skriva in i kod, till exempel vart ett objekt ska 
placeras i spelet. I programmeringsspråk måste utvecklaren vara väldigt tydlig med vart de 
vill placera ett objekt. Med hjälp av drag and drop behöver nu användaren endast, med 
hjälp av musen, dra objektet och lägga det där användaren föredrar. 
 

 Utvärderingsmodellen 
Följande steg är framtagna för att hjälpa personen i fråga att sålla bort irrelevanta 
utbildningsverktyg. Följs alla stegen kommer utbildningsverktygen som finns kvar i 
slutet vara relevanta för utbildningsplanen. 
 
Steg 1: Vad ska utbildningsverktyget användas till? 
Tänk igenom vad utbildningsverktyget ska användas till. Ska de personer som använder 
utbildningsverktyget behöva lägga ner tid på en utbildning bara för att lära sig 
utbildningsverktyget eller räcker det med ett väldigt enkelt utbildningsverktyg, där endast 
en genomgång av utbildningsverktyg räcker. I vissa program kan det vara lämpligt att ha 
med vissa element, det kan exempelvis vara bra att ta med programmering som en 
möjlighet, eller till och med som ett krav på ett program eller kurs där eleverna senare ska 
använda sig av programmering. Det ger användarna möjligheten att testa på 
programmering och få en mjukstart. Då kan ett utbildningsverktyg som ger möjligheten 
att använda sig av programmering väljas. Utgå ifrån de kriterier som valdes i det tidigare 
steget. 
 
Steg 2: Sök efter utbildningsverktyg 
I det här steget ska personen i fråga söka på internet, på valfri sökmotor, efter 
utbildningsverktyg. Som stöd kan de termer som presenteras i tabell 3 användas eller 
termer som kan kopplas till de kriterier som personen ställde i försteget till steg 1. 
 
Steg 3: Utvärdering av utbildningsverktyg 
Personen som utvärderar utbildningsverktygen borde utgå utifrån de kategorier som 
nämns i kapitel 2.2.1. Personen borde välja ett utbildningsverktyg som har med elevernas 
kurs eller program att göra, därav kommer eleverna bli mer motiverade, förutsatt att 
eleverna är intresserad av ämnet de studerar. Det här skulle exempelvis kunna vara ett 
utbildningsverktyg med möjligheten till mycket design ifall det är elever på programmet 
grafisk design som ska använda utbildningsverktyget. För att skapa engagemang bland 
eleverna skulle man även kunna låta eleverna få tillgång till varandras spel när momentet 
är klart. Det kommer sporra eleverna att vilja ha ett bra spel de kan visa upp. Genom att 
informera eleverna om att slutprodukten inte behöver vara ett färdigt spel, det är inte 
målet, utan att kunskapen är målet. Den informationen ger eleverna en känsla att det är 
okej att misslyckas. 
 
Steg 4: Slutsats 
De utbildningsverktyg som nu återstår är utbildningsverktyg som har stor potential. 
Genom att hitta ett utbildningsverktyg utifrån de principer som beskrivs i 2.2.1 kommer 
utbildningsverktyg förmodligen att hålla eleverna engagerade, motiverade och inte vara 
rädda för att misslyckas och därav kommer de våga testa sig fram och lära sig. 
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4.3 Utvärdering av utbildningsverktyg 
I det här avsnittet presenteras resultatet av utvärderingen av de fem olika 

utbildningsverktygen. I utvärderingen av respektive utbildningsverktyg har de fyra 

stegen i utvärderingsmodellen använts. Det som finns att läsas i avsnitt 4.3.1. – 4.3.4. är 

en sammanställning av våra egna personliga tankar och åsikter om 

utbildningsverktygen. 

 

 Utvärdering av Scratch 

Utbildningsverktyget Scratch är ett utbildningsverktyg som använder sig av 

programmeringsliknande logik med hjälp av drag and drop teknik. Det finns möjligheter 

att använda sig av animeringar samt interaktion med de animerade figurerna. Eftersom 

Scratch använder sig av programmeringslogik är det ett utbildningsverktyg som kräver 

någon tidigare form av datorkunskap samt att utbildningsverktyget lämpar sig bäst för 

program eller kurser inom datorvetenskap. Scratch kan fortfarande användas på andra 

program och kurser men kommer då kräva en kort introduktion till hur 

utbildningsverktyget fungerar, hur man ska tänka samt grundläggande 

programmeringskunskaper. Genom att använda drag and drop är det lätt att göra om sitt 

spel och vidareutveckla det. Detta bidrar till synsättet om att det är okej att misslyckas, gör 

eleven fel är det enkelt att åtgärda det. Utbildningsverktyget har en hög anpassningsbarhet 

och utvecklingsmöjligheterna i Scratch är enorma. Det här är något som upptäcks när man 

tittar på spel som andra utvecklare har publicerat på Scratchs hemsida. 

 

 
Figur 3. Illustrerar hur logiken byggs upp i Scratch 

I figur 3 kan man se fyra olika block som sitter ihop. Dessa block har satts ihop genom 

drag and drop. Det är också en väldigt simpel och förklarande text på varje block där x- 

och y-koordinaterna i det andra och blåa blocket, ”Skott” i det tredje och orangea blocket 

och ”detta skript” i det fjärde och mörkgula blocket är variabler. 

 

Sammanfattningsvis är Scratch ett utbildningsverktyg som lämpar sig för studenter som 

ska lära sig programmering och därav behöver en introduktion till just programmering 

och dess logik. Genom att eleverna får det logiska tänkandet, genom användandet av 

utbildningsverktyget, kommer de få en försmak av vad riktigt programmering är. Det 

hjälper också eleverna att utveckla sin kreativa förmåga genom de möjligheter till 

animationer som finns. Det negativa med Scratch är att det inte lämpar sig för alla, 

personer som inte har något intresse för datorer eller programmering kommer inte känna 

sig motiverade till att använda utbildningsverktyget då det inte är något de kommer ha 

användning för. 
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 Utvärdering av Kodu Game Lab 

Kodu Game Lab är ett utbildningsverktyg där utvecklingsmiljön påminner om ett spel. Det 

känns som att spela ett spel när utvecklingen sker. Detta kan leda till att hålla 

spelintresserade användare motiverade och engagerade. Även detta utbildningsverktyg 

påminner om att det är okej att misslyckas, det är relativt enkelt att åtgärda fel som har 

gjorts. Animeringsmöjligheterna är goda men det kan ta ett tag att sätta sig in i Kodu 

Game Lab vilket gör att en introduktion rekommenderas. Då vi tycker att Kodu Game Lab 

är svårt att sätta sig in i kan den anledningen leda till att de som inte är spelintresserade 

troligen kommer tappa lusten av att använda utbildningsverktyget. Det finns ingen 

programmering, något som är positivt för kurser och program som utesluter 

programmering. Utbildningsverktyget lämpar sig mer för att eleverna ska visa vad de har 

lärt sig, än att de ska lära sig av att använda utbildningsverktyget. Kodu Game Lab 

uppmanar dock fortfarande till logiskt tänkande, där eleverna får möjligheten av att 

använda sig av händelsebaserad logik. Exempelvis – ”När man vänsterklickar, händer det 

här…” 

 

 
Figur 4. Ett exempel på ett simpelt program gjord i Kodu Game Lab. 

I figur 4 ses tre exempel av vad händelsebaserad logik är. Vid punkt 1 (figur 3) är det 
bestämt att när karaktären ser ett rött äpple, gå till det röda äpplet. Liknande koncept 
finns i punkt 2 och 3 (figur 3). På punkt 2 är det programmerat att när karaktären rör det 
röda äpplet, ät det röda äpplet samt att vid punkt 3 när karaktären rör det röda äpplet 
ändra färgen på karaktären. 
 
Sammanfattningsvis är Kodu Game Lab ett utbildningsverktyg som anpassar sig till mer 
spelintresserade utbildningar. Det är också ett utbildningsverktyg som kan ta lite längre 
tid att lära sig, en introduktion behövs för att komma igång och lämpar sig därför till 
program där utbildningsverktyget kan användas i mer än endast en kurs. 
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 Utvärdering av Kahoot och Quizizz 
Kahoot och Quizizz är textbaserade spel och de är väldigt simpla spel, både att spela och 
att utveckla spel i. Quizizz och Kahoot är spel som syftar mer till frågesport, därav lämpar 
det sig mer till program och kurser som inte kräver någon god datorkunskap innan. De 
som spelar spelet behöver endast ha tillgång till internet och en webbläsare, samma sak 
när man utvecklar frågesporten. Det finns också en topplista på de som deltar i 
frågesporten samt deras poäng. Vilket gör att tävlingsinriktade personer kommer känna 
sig engagerade och motiverade. 
 

 
Figur 5. Illustrerar hur det ser ut att skapa en frågesport i Kahoot! 

 

 
Figur 6. Visar hur det går till att skapa en frågesport i Quizizz 

I figur 5 kan man se hur det går till att bygga upp en frågesport i Kahoot och i figur 6 visar 
hur det ser ut i Quizizz. Även om de ser olika ut grafiskt, är det väldigt enkla 
utbildningsverktyg att följa. Quizizz har fördelen att man i realtid kan få en bild över hur 
det kommer se ur när det är färdigt. 
 
Sammanfattningsvis är Kahoot och Quizizz, utbildningsverktyg som lämpar sig för 
program och kurser där GDBL endast ska vara ett litet moment. Där det behövs ett 
utbildningsverktyg utan någon introduktion eller utbildning för att använda 
utbildningsverktyget. Då Kahoot och Quizizz är liknande utbildningsverktyg, den enda 
skillnaden är designen, blir analysen av dessa den samma. 
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 Utvärdering av Twine 

Utbildningsverktyget Twine kan användas av personer som inte har någon tidigare 

kunskap inom programmering men det hindrar inte användare att göra detaljerade och 

komplicerade spel. Det är ett utbildningsverktyg som utvecklar textbaserade spel men där 

användare kan skapa sin egen design på spelet med hjälp av programmering. Vid 

skapandet av ett spel kan användaren hitta på en interaktiv berättelse genom att skapa 

visuella steg i utbildningsverktyget. Twine passar bra för de som vill lära sig 

programmering på ett roligare sätt men även de som är ute efter att skapa ett spel med 

detaljerad handling, ”storytelling” och spela sin egen historia. Twine kan vara svårt att 

sätta sig in i och förstå i början vilket också kan sålla bort de personer som inte riktigt har 

kunskapen eller motivationen. Det är svårt att hitta information och hjälp då det mesta av 

hjälpen som finns refererar till en tidigare version av utbildningsverktyget.  

 

 
Figur 7. Ett exempel på hur en "story" kan se ut i Twine (Twine, 2018). 

I figur 7 syns ett exempel på hur ett spel kan se ut, i detta fall ett komplext spel med flera 
olika vägval. Det går att anpassa spelet till en hög grad med väldigt många komplexa 
delmål och uppgifter en användare kan göra. Om en användare inte är kunnig inom 
området eller en nybörjare är det enkelt att göra ett simpelt spel som endast har få vägval 
och en simplare ”story”. 
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4.4 Viktigt att tänka på vid implementeringen av Game Design Based 
Learning inom en utbildning 

För att implementeringen av GDBL ska fungera i utbildning, krävs det att läraren är 

medveten om de negativa effekterna som kan påverka. Eleverna kan få det svårare att 

fokusera under längre tid, något som kommer hämma deras inlärning i ämnen där det 

krävs att vara fokuserad under längre tid. Det här kan motverkas genom att inte endast 

förlita sig på GDBL utan att endast ha det som ett moment i utbildningen. Om 

lärarinstitutet, där GDBL ska införas, inte har tillgång till datorer för eleverna kommer 

även kostnaden att öka markant på grund av inköpet av hårdvara. Det finns också en risk 

att eleverna blir mindre sociala när de istället för att integrera med varandra endast måste 

integrera med teknologin. Det här motverkas också genom att endast se GDBL som ett 

moment av utbildningen. Man skulle också kunna ha grupparbeten i form av GDBL där 

eleverna får jobba tillsammans för att utveckla spelen. Därav skulle man också använda sig 

av den fjärde lärande paradigmen, socialt lärande. Det skulle hjälpa eleverna att behålla 

den sociala aspekten i studielivet. Om eleverna läser flera kurser parallellt är det viktigt att 

kursen med GDBL inte tar fokuset från de andra kurserna. 

 

Då eleverna jobbar med tekniken för att samtidigt lära sig blir GDBL en del av E-lärande. 

Eleverna kommer att utveckla spelen, troligtvis på en dator, men har också möjligheten att 

göra det på andra plattformar. Av de utbildningsverktyg som vi presenterar i denna 

rapport kräver endast två, Kudo Game Lab och Twine, att användaren har tillgång till mer 

än internet och en webbläsare, vilket blir en kostnadsfråga. Dessa två är lättast att 

manövrera om det finns en dator eller ett X-Box. 

 

Genom att använda sig av de punkter som beskrivs i kapitel 2.2.1 när 

utvärderingsmodellen togs fram hjälper det till att hitta ett utbildningsverktyg som 

kommer hålla eleverna motiverade och engagerade i användandet av utbildningsverktyget 

och i studierna. Utvärderingsmodellen som har tagits fram ska endast ses som ett stöd i 

processen att välja utbildningsverktyg, läraren har fortfarande ett ansvar att välja ett 

utbildningsverktyg som passar in för det aktuella ämnet, åldern på eleverna och elevernas 

datorkunskap. 
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5 Diskussion 
I det här kapitlet skriver vi om hur vi skulle kunna ha gjort arbetet bättre samt egna 
spekulationer och slutsatser. 
 

5.1 Forskningsområde 
GDBL är ett nytt område och därför har det varit svårt att hitta tidigare lösningar på det 

problem som den här rapporten behandlar. Det har inte funnits mycket material och 

tidigare studier inom området som vi hade önskat men vi har fortfarande hittat relevanta 

och trovärdiga källor som behandlar forskningsområdet. 

 

5.2 Metodkritik 
Många av de artiklarna som har använts i arbetet har varit på engelska. Något som gör att 

när vi översätter till svenska kan betydelsen ändras med perspektivet från översättarens 

referensram. Endast dokumentstudier har använts som datainsamlingsmetod, för att 

stärka forskningens trovärdighet borde fler datorinsamlingsmetoder ha använts. Dock 

hänvisar vi till att syftet med arbetet inte var att jämföra attityden för eller emot att 

använda GDBL utan en utvärdering av de möjliga utbildningsverktygen. Den utvärdering 

som gjordes skulle även ha kunnat gjorts av lärare eller andra studenter. För att få en 

bättre feedback om vad de skulle vilja ha i ett bra utbildningsverktyg, samt att då kunde vi 

få ännu mer feedback på vår utvärderingsmodell och hur väl den fungerade. Detta finns 

även att läsa i avsnitt 6.2, vidare forskning. 

  

5.3 Kritik av utvärderingsmodellen 
Vi skulle ha kunnat exemplifiera fler utvärderingskriterier. Det kan vara svårt i vissa fall 
att komma på vad utbildningsverktyget ska användas till rent konkret. Detta gör att det 
kan vara svårt när man går vidare till steg 2, sökandet av själva utbildningsverktyget. 
Att söka efter verktyg kan vara överväldigande på grund av den stora mängden 
sökresultat, vilket kan göra att personen som söker inte orkar gå igenom sökresultaten. Att 
istället komma fram med en lista över populära utbildningsverktyg dit personer kan vända 
sig till när de behöver ett verktyg hade varit mer givande. 
 

Då resultatet efter användandet av utvärderingsmodellen kan ge ett flertal lämpliga 

utbildningsverktyg kan det ses som irriterande för de personer som endast vill ha ett 

specifikt utbildningsverktyg efter tillämpningen av utvärderingsmodellen. 

Utvärderingsmodellen är väldigt enkel och den är uppbyggd av våra egna tolkningar efter 

den befintliga teorin. 

 

5.4 Referenshantering 
Samtliga källor har skrivits in i Microsoft Words egna källhanteringsmodul. Referenslistan 

har automatiskt bildats utefter samma modul. Hur källorna som har använts i arbetet har 

hittats beskrivs i litteraturstudien avsnitt, 3.2. Däremot har en del företagskällor använts, 

dessa källor har dessvärre inte lika stark trovärdighet som man skulle vilja att en källa har 

i en vetenskaplig rapport. Det har däremot varit ett nödvändigt ont att använda dessa 

källor för att få mer information om de utbildningsverktyg som har använts. 
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5.5 Lärande via spel 
När man spelar ett spel får man hela tiden feedback efter sina handlingar i den virtuella 

miljön. Den här feedbacken kan ses som stimuli och därav blir det en del av behaviorism 

paradigmen. Spel och teknik gör ofta människor isolerade vilket leder till negativa effekter 

i det sociala livet. Något som kan motverkas genom att arbeta i grupp och utnyttja den 

fjärde lärande paradigmen, socialt lärande. Införande av GDBL inom en utbildning kan 

främja delaktigheten av eleverna i ett klassrum. Det går att införa moment där 

motivationen ökas, till exempel skapa ett spel inom ett ämne eleven är intresserad av. För 

att ytterligare öka delaktigheten inom ett klassrum kan lärare eller skolor införa mer 

samarbetsövningar med hjälp av GDBL till exempel vid moment där elever ska skapa ett 

spel.   
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6 Slutsats och sammanfattning 
Vid implementationen av GDBL behöver man vara mycket medveten om de konsekvenser 

som kan uppstå för eleverna och skolan. Det kan bli kostsamt för skolan om mycket 

utrustning behöver köpas in. Det är viktigt att få med den sociala delen i lärandet på ett 

sätt att eleverna inte blir socialt isolerade. Utvärderingsmodellen som har tagits fram ska 

kunna användas som ett stöd vid val av utbildningsverktyg. Eftersom 

utvärderingsmodellen grundar sig i litteraturen har utvärderingsmodellen stöd av 

befintliga teorier. Därav kommer den hjälpa personen som använder 

utvärderingsmodellen att hitta utbildningsverktyg som håller eleverna, motiverade, 

engagerade och trygga med att det är tillåtet att göra fel för att lära sig. 

  

6.1 Det mest passande utbildningsverktyget 
Utifrån de kriterier som valdes och utvärdering av de fem utbildningsverktyg som är med i 

det här arbetet är slutsatsen att utbildningsverktygen Kahoot och Quizizz lämpar sig bäst. 

Kodu valdes bort för det var för avancerat och tidskrävande. Scratch var och är fortfarande 

en lämplig kandidat då det utbildningsverktyget innehåller programmeringslogik och 

animationer men valdes bort av anledningen att det behövs en längre genomgång av 

utbildningsverktyget. Twine valdes också bort på grund av tidsaspekten, det tar för lång 

tid att sätta sig in i utbildningsverktyget för att endast använda det som ett moment vid en 

kurs. Det är bättre att då ta något enklare utbildningsverktyg såsom Kahoot och Quizizz 

för att inte ta upp för mycket tid av kursens redan begränsade utrymme. Då både Kahoot 

och Quizizz lämpar sig, blir det ett individuellt valt av läraren i fråga att välja ett av 

utbildningsverktygen, då det kommer avgöras av personliga preferenser. 

 

6.2 Vidare forskning 
Den här rapporten lämnar utrymme för vidare studier om hur man ska kunna 

vidareutveckla utvärderingsmodellen samt hur man skulle kunna validera 

utvärderingsmodellens trovärdighet med hjälp av ett större antal utbildningsverktyg. Där 

går det sedan att testa utbildningsverktygen skarpt i klassrum för att se om 

utbildningsverktygen fortfarande hamnar i samma rangordning. Det går att förbättra 

utvärderingsmodellen i fortsatt forskning där forskarna kan utse ett antal oberoende 

testpersoner som testar utvärderingsmodellen på vissa utbildningsverktyg och stöttar då 

upp bias. En fortsättning på samma spår kan vara att dessa testpersoner är lärare inom ett 

visst ämne. Dessa lärare får då själva använda utvärderingsmodellen för att hitta det 

utbildningsverktyg som passar dem bäst, samt att de själva kan avgöra till vilken nivå av 

utbildning ett visst utbildningsverktyg passar, till exempel lågstadie- eller gymnasienivå. 
 

6.3 Återkoppling till syftet 
Detta arbete har genererat fram en utvärderingsmodell som ska hjälpa lärare och skolor 

att hitta ett utbildningsverktyg som passar deras kriterier. Utvärderingsmodellen har 

testats på fem olika typer av utbildningsverktyg och deras för- och nackdelar beskrivs. 
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