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Hvad er gamification



Idé bliver til virkelighed



Facts

• 75 spørgsmål
• 430 studerende
• 90 % korrekt



Det at en quiz er adgangsgivende for en 
eksamen, det synes jeg faktisk var ret 
sjovt at prøve. det er nytænkende og lidt 
anderledes end den gammeldags form

Quiz som prøveform





Learning Analytics – Hvad er 
det?

Learning Analytics is about 
collecting traces that learners 
leave behind and using those 
traces to improve learning (Duval: 
2012)

The measurement, collection, 
analysis and reporting of data 
about learners and their contexts, 
for purposes of understanding and 
optimizing learning and the 
environments in which it occurs 
(Vetrapu mf.: 2011)



Vores anvendelse af 
learning analytics
§ Kombination af kvantitative data
§ Vi har ”tage temperaturen” på det quizmodul vi har lanceret
§ Logdata: Hvornår, hvordan, hvor mange gange, deltagelse i badgedysten, hvor 

mange vundet guldbadge, fordelingen af guldbadges på hold 
§ Digitale fodspor
§ Interview: nuancerer form, konkurrence, motivation. 



Fordeling af badges alle studerende

16%

Deltagelse I 
guldbadget kapløbet

5%

Opnået guldbadge



Fordeling af badges +10 forsøg

52%

Deltagelse I 
guldbadget kapløbet

29%

Opnået guldbadge



Evt. Indsæt video klip: Kathrine 7:00-7:19
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Antal gange studerende 
har taget quizzen



Konkurrence 

Der opstod helt klart konkurrence. Der gik ikke 
lang tid fra den første fik en guldbadge, til det 
blev sagt højt i klasselokalet til at andre også 
begyndte at gå efter den her guldbadge. det kom 
hurtigt frem

Jeg synes jo det er sjovt det her 
med at man kan konkurrere lidt. 
Det kan man også mærke på dem 
der er meget aktive i timerne, de 
skal jo nok få en høj procent, men 
hvis jeg kan få en høj procent, så 
er jeg jo lige så god, også selvom 
jeg ikke siger lige så meget i 
timerne. Så jeg synes det er sjovt 
med den konkurrence der er

…så synes vi at det er 
skide sjovt og der går 
meget konkurrence i 
den.
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Hold A 43% Hold B 19% Hold C 5% Hold D 0%

Hold E 14% Hold F 0% Hold G 5% Hold H 0%

Hold I 10% Hold J 5% Hold K 0%

Fordeling af guldbadges alle hold



Motivation

Det var mere motiverende end en 
almindelig skriftlig prøve. …det gav mere 
motivation end hvis jeg skulle have 
siddet og læst 30 siders pensum og 
svaret op en alm opgave bagefter

…Det vil jeg give dig ret i



Guld er da også altid bedre end sølv
ikke? Man skal da altid gå efter 
førstepladsen hvis man kan

Jagten på guldbadge

Jeg kunne se at der var en 
der havde fået 100% og så 
tænkte jeg hvorfor ser der 
sådan der ud i forhold til 
min? … nå men så 
forsøger jeg da også, også 
ud fra den læring jeg ville 
få. … og så ville jeg da 
også forsøge at få det der 
så anderledes ud



• Gamification virker
• Spil øger motivation for læring
• Spil øger konkurrence elementet hos

nogen
• LA hjælper til at forstå de studerendes 

måde at lære på og deres tilgang til
læring

• Tydeliggør Spilelementet
• Graduering af badges
• Visualisering for studerende

Fund & vores anbefalinger
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Med guldbadget der har du opnået det 
højeste man kan.

Guldbadget er vel et 12 tal, at man kan 
det.
M: Ja det er nok en 10-12 stykker. Sølv 
det kan jo være alt for 2-7. 

Ellers så skulle man have lavet sådan 
noget med kobber, sølv og guld, for så 
ville det være mere inddelt ligesom med 
karakterer.

Alm badge, sølvbadge og guld 
badge



Eksempler: The odd one out
§ Studerende der systematisk har taget quizzen 83 gange
§ Studerende har taget quizzen igen efter en måned og opnået 

guldbadge
§ Studerende der har taget quizzen 11 gange opnået 99% og 

stopper
§ At hold A besidder 43% af alle badges
§ Har der været konkurrence imellem hold A og B
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