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1. Inledning 

 

Analys, kritiskt tänkande och självständighet är viktiga inslag för en individs utveckling. Det är viktigt att arbeta 

systematiskt, grundligt och faktabaserat. Alla individer kan lära och möjligheter för det måste finnas. Det är 

personen själv som ska utveckla kunskap och som ansvarar för sitt lärande. Individen kan stödjas i sitt lärande och 

utvecklande av kunskap och förståelse, som utgör en viktig del i lärandet. En realisering är angreppssättet Teori-

Tillämpning-Förståelse som framgångsrikt använts på Campus Gotland inom ett stort antal kvalitetsutbildningar. 

Det är viktigt att vi använder utbildningstiden så produktivt som möjligt men också att studenterna via uppgifter 

lotsas igenom moment som kräver den tid som kurspoängen förutsätter. Men att få studenten att delta aktivt på 

campus lektioner kan ibland vara en utmaning. 

 

 

2. Pedagogisk idé med projektet och den pedagogiska förnyelsen 

 

Det här projektet var en fortsättning på tidigare TUFF-projekt kallat ”Flipped Class room med Scalable Learning 

Platform på UUCG. Den pedagogiska idén var att fortsätta utvecklingen av nätbaserad pedagogik med 

kombination av ”gamification” i klassrummet på campus. Målet var att få våra kurser mer studentaktiverande. 

 

Projektet som pågick under 2017 handlar om utveckling av 2016 års arbete och innehåller vår idé med 

värdeskapande seminarier och övningar, som studenten och läraren gör tillsammans i klassrum mellan de 

inspelade lektionerna i Scalable Learning och studenternas eget arbete. Syftet är att i större grad engagera 

studenten i sin egen lärprocess.  

 

I projektet ville vi strukturera speciellt kurser som anses ”tunga” av studenterna med ”Gamification”1 för att göra 

sammankomsterna på campus trevligare i syfte att få studenterna ta aktiv del i sitt eget lärande. Detta prövades i 

en kurs till att börja med. Projektet är i linje med de strategier som finns för att öka antalet studenter på Campus 

Gotland. Vi vill alltså kunna erbjuda annorlunda och tilltalande genomförande av lärande för studenterna. I 

följande kurs genom tidigare projekt har nu Scalable Learning använts samt Gamification tillkommit 2017: 

 

 10 hp Verksamhetssystem och ledning på campus 

 

 

3. Hur projektet relaterar till och inkluderar andra projekt och kollegor 

Det här är ett självständigt projekt men som fortsätter från det som startades tillsammans med Raine Isaksson 

och David Black-Schaeffer år 2013 som handlade om Flipped Classroom med stöd av Scalable Learning.  

På kursen har studenterna haft möjlighet att ge specifik återkoppling på hur de upplever spelet, hur det 

fungerade och användes. Vi har till viss del på våra avdelningsmöten redovisat resultat och erfarenheter från vårt 

arbete. Vi har också involverat kollegor som vi samarbetar med inom andra kurser. Vi har informerat och berättat 

om tillvägagångssätt, resultat och utvärderingar till våra programansvariga.  

                                                 

1 Gamification is the application of game-design elements and game principles in non-game contexts. Hämtat 2017-02-
23 09.40 https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification 
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4. Vår kontext och hur vi gjorde 

 

Våra studenter är studenter på TekNat fakulteten och läser programmet för Teknologie kandidat i ledarskap-

kvalitet-förbättring. Detta program ges både på Campus Gotland samt på distans (som två olika program fast det 

är samma innehåll). Dessutom har vi programmet för högskoleingenjörer i kvalitetsutveckling och ledarskap. Det 

senare ges enbart på campus Gotland. I projektet vände vi oss till de båda programmen men bara på campus. 

 

Scalable Learning 

Vi har spelat in lektioner på ca 10-15 minuter och laddat upp dem i lär-plattformen Scalable Learning. Till dem har 

vi lagt in frågor med både öppna svar och svarsalternativ. Vi har därefter informerat studenterna om hur de ska 

göra. För att få studenterna att genomföra övningarna har vi förklarat att detta är nytt och vi har det som 

komplement i den ordinarie undervisningen. Studenterna har fått godkänt på övningen om de har genomfört den 

i Scalable Learning. Vi har sedan använt statistiken i plattformen för att se vad som studenterna har gjort, vad som 

var svårt och eventuella frågor. Det statistiska materialet har legat som underlag till lärarnas förberedelser inför 

nästa träff med studenterna. Helt spontant har vi inte kunna arbeta eftersom schemat ska läggas tidigt och 

studenterna vill ha mycket information och övningar i förväg, men är ovana att förbereda sig till lektioner och 

seminarier. Efter kursens gång har vi haft separat utvärdering om själva plattformen och arbetssätten. 

 

Gamification 

Den lärarledda studenttiden utökades med spel där studenterna förväntades vara aktiva och lärare support. 

Spelet handlar om att studenten svarar på frågor som finns i kursmaterial och kan studenten sedan tidigare, går 

det fortare och hen kan vinna spelet. Vi skapade en spelplan som byggde på det traditionella spelet Ludo. Vi 

byggde upp en frågebank med hjälp av studenterna på lektionerna. När studenterna skulle svara i andra 

sammanhang på lektionerna fick de vända på det och svara med en fråga. Denna fråga sparades och slumpades 

fram när spelet skulle genomföras. 

 

 

 
 

Figuren visar spelplanen som bygger på inspiration från det traditionella spelet Ludo. 

 

De fyllda blå cirklarna betyder att speldeltagaren bara tar ett steg fram på spelplanen. Hamnar speldeltagaren på 

en av de vita cirklarna med blå kant betyder det att en fråga ska besvaras. Kan deltagaren inte besvara frågan på 

en vit cirkel får hen ”stå över sitt nästa kast”. Pilarna med eller utan färg visar bara riktningen speldeltagaren ska 

gå. 
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5. Utvärdering av projektet 

 

Vi använde kvalitativ metod för vi ville veta studenternas erfarenheter och uppfattning på djupet. Det innebär att 

vi frågade studenterna både muntligt och genom att de fick svara på en enkät. Vi hade 34 studenter och fick 27 

svar. 

 

Scalable Learning 

Resultatet av utvärderingen visar på att studenterna även gav sina synpunkter på själva inspelningarna. Några 

studenter jobbar hellre själv och de flesta föredrar seminarier. Vidare svarade några studenter att de föredrar live 

föreläsningar för de menar att de är lättare att förstå. Majoriteten tyckte dock att Scalable Learning är bättre än 

live föreläsningar. De flesta av de svarande ansåg att en studioföreläsning är mycket bättre än en inspelad live 

föreläsning. På frågan om seminarier och övningar var lite bättre än föreläsningar var det stor variation bland de 

svarande.  

 

Det var ett fåtal studenter som gav öppna svar på den sista frågan om hur man skulle kunna använda Scalable 

Learning. Majoriteten tyckte att Scalable Learning kan med fördel användas som komplement till live 

föreläsningar men bör inte ersätta dem. Man anser också att 10 minuters längd på inspelade lektioner är lagom. 

Det var bara sex studenter som ansåg att de lärde sig fortare eller mer genom att använda Scalable Learning. 

Andra fördelar de svarande förde fram var att de slapp onödiga diskussioner i klassrummet och att de kunde 

arbeta i lugn och ro hemma. Den här typen av övningar var bättre att göra hemma ansåg de svarande. 

 

Det var 14 studenter som svarade nej på frågan om de lärde sig fortare eller mer med hjälp av Scalable Learning. 

De svarade att de lärde sig mer på lektioner, fokus försvinner och det var störigt att använda lärplattformen. 

 

Utvärderingen från lärarna gick till på lite annorlunda sätt. Vi diskuterade sinsemellan fördelar och nackdelar med 

arbetssättet. Det vi kom fram till är att Scalable Learning är tidskrävande för läraren i förberedande stadiet men 

sedan finns material som kan återanvändas. Senaste versionen av Scalable Learning har blivit väldigt mycket 

bättre med instruktioner för både lärare och studenter. Vissa delar, t ex de direkt interaktiva kunde vara svårt för 

studenten att se. Tekniken fungerade bra men det är inte självklart. Något undantag bland studenterna fanns som 

behövde en hel del hjälp att förstå och jobba med plattformen. 

 

Gamification 

Det var 20 studenter som svarade ja på frågan om spel kan vara en alternativ inlärningsmetod. De svarande 

menade att ett spel engagerar alla och är ett bra avslut på en kurs. Vidare svarade man att det är lättare att hålla 

fokus och är lite roligare. Andra svar som lämnades var att ett spel kan vara en alternativ inlärningsmetod om det 

är roligt, men det borde ha bättre utformning än testspelet. 

 

Tre studenter svarade nej och sex svarande visste inte om spel kan användas som alternativ metod. Kommentarer 

gavs att det inte möjliggör egenstudier; är onödigt tidskrävande då man kan läsa sig till information; känns inte 

som högskolenivå. Ytterligare en kommentar var att det är svårt att besvara och att det beror på kurs. 

 

Lärarnas utvärdering av Gamification gick till på liknande sätt som för Scalable Learning. De närvarande lärarna 

har inte sett så hög närvaro eller aktivt deltagande på annan lektion än som när Gamification testades. 

Studenterna var i behov av hjälp att komma igång men sedan var aktivitetsnivån hög. Lärarna hade mycket stor 

förberedelsetid med spel, frågor och upplägg, vilket inte möter studenternas kritik. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 

Utifrån utvärderingens resultat kan vi inte dra några långtgående slutsatser. Flertalet gillar Scalable Learning men 

det finns också en ganska stor spridning där vissa föredrar vanliga föreläsningar. Vår slutsats är att Scalable 

Learning är ett bra komplement, som till en del kan ersätta live föreläsningar men inte helt. På flera kurser kunde 

man se en stor spridning i åsikterna med vissa som var mycket entusiastiska och ville ha mera och en minoritet av 

andra som menade att vanliga föreläsningar är att föredra. En rimlig förklaring är att vi lär oss på olika sätt.  

 

Lärarnas erfarenheter är inte lika spridda. Vi anser att det är ett bra sätt för studenterna att aktiv ta del i sin egen 

lärandeprocess. Det vi får tänka på är att ha det som komplement till vanliga lektioner och föreläsningar. Vi vill 

gärna utveckla denna typ av pedagogik där studenterna själva blir mer aktiva. Klassrummen är tyvärr möblerade 

och designade för att ha vanliga traditionella lektioner och föreläsningar. Detta medför en del besvär vid 

användandet av t ex seminarier så att den fysiska miljön passar. Lärarna anser dock att det är viktigt att utveckla 

den här typen av pedagogik där studenterna själva blir mer aktiva. 

 

Inte heller när det gäller Gamification går det att dra några långtgående slutsatser utifrån resultatet. Det är 

bevisligen ett bra sätt att aktivera studenterna i klassrummet och skulle kunna vara ett komplement till vanliga 

lektioner och föreläsningar om det används vid enstaka tillfälle. Frågan som uppstod i projektet är om resultatet 

är värt allt det förarbete som krävs. 

 

Utvärdering från projektet visar att arbeta med Gamification upplevs rätt främmande för studenter. När det gäller 

Scalable Learning är många studenter motvilliga till att läsa in material i förväg innan lärarledd tid. Vi arbetar på 

att förbättra de inspelade lektionerna samtidigt som vi ville tänka nytt när det gäller interaktionen mellan student 

och lärare på sammankomsterna. 

 

7. Fortsättningen 

Just det här projektet planerar vi inte någon fortsättning för. Vi arbetar vidare med den pedagogiska idén att 

fortsätta utvecklingen av nätbaserad pedagogik. 

 


