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Fler vägar till G. Hybridexamination med salsskrivning 
och duggor 
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Sammanfattning 
Inslag av elektroniska spelelement inom högre utbildning har under 
2000-talet vuxit fram som en effekt av målsättningen att med bibe-
hållen genomströmning möta behovet av flexibelt upplagda utbild-
ningar bland en stor och växande grupp studenter, som dels påbörjar 
universitetsutbildning med en varierande grad av studievana och stu-
diemotivation, dels alla vuxit upp under den digitala tidsåldern. Syftet 
med spelifieringen, som termen lyder, är att med spelliknande inslag 
under utbildningen hjälpa studenten att internalisera yttre motivato-
rer för att fullfölja studierna. Litteraturen på området vittnar dock om 
åtskilliga lösningar som haft en oklar eller utebliven effekt på studie-
resultaten. 
 
I artikeln redovisas de bedömda effekterna av ett spelinslag, använt 
under sammanlagt åtta år inom ramen för författarens egen under-
visning i historia på grundnivå. Genom att kombinera en traditionell 
salsskrivning med möjligheten att innan skrivningen erhålla ett be-
gränsat antal poäng från några frivilliga övningar, kallade duggor, har 
utvecklats en examinationsform kallad hybridexamination. Poängen 
från duggorna, som ansluter till kursinnehållet med en växande grad 
av komplexitet, adderas till poängsumman från salsskrivningen. 
 
En undersökning av resultatet från fyra av de tentamenstillfällen inför 
vilka duggor kunde lämnas in, indikerar att studenter som lämnade in 
många eller alla duggor, vid tre av tillfällena presterade väsentligt 
bättre på salsskrivningen än studenter som lämnade in få eller inga 
duggor, bonuspoängen från duggorna oräknad. Resultatet tolkas som 
att arbetet med duggorna indirekt ökar förtrogenheten med kursin-
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nehållet i sin helhet. Även om resultatets signifikans inte har fast-
ställts, uppmuntrar det till fortsatt utveckling av konceptet hybridex-
amination i nya utbildningsmiljöer. 
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Inledning 
Här analyseras flera års erfarenheter av en examinationsform bestå-
ende av två valbara vägar till godkänt betyg på en delkurs i historia. 
Möjligheten att innan en salsskrivning erhålla poäng från individuella 
inlämningsuppgifter som adderas till poängsumman av tentamensre-
sultatet, har föranlett benämningen hybridexamination. Syftet med 
användningen av inlämningsuppgifter är att med bibehållen kravnivå 
dels erbjuda de studenter som önskar ett mjukare möte med själva 
salsskrivningen, dels öka motivationen att förbereda sig för salsskriv-
ningen med hjälp av individuella utmaningar under tidspress ef-
tersom båda vägarna kräver samma typ av förberedelser. Möjlighet-
erna till individuell poängjakt har inneburit en form av spelinslag i en 
verksamhet som i övrigt inte är ett spel, något som i den internation-
ella litteraturen benämns gamification, på svenska spelifiering. Fe-
nomenet med spelelement i högre utbildning har blivit vanligare i 
högre utbildning framförallt efter 2010, men dess nytta har varit 
omdiskuterad. Syftet med framställningen nedan är att med hjälp av 
personliga erfarenheter visa hur användningen av spelelement inom 
ramen för en hybridexamination kan eliminera några av de nackdelar 
med spelifierad högre utbildning, som har identifierats i litteraturen. 
Frågan som besvaras är: Hur har hybridexaminationen varit utformad 
och hur kan utfallet förklaras? 
 
Den teoretiska grunden för spelifiering av utbildning utgörs av Self-
determination theory, som bygger på antagandet att undervisnings-
strategier som befrämjar upplevd kompetens, upplevda valmöjlighet-
er (autonomi) och upplevd samhörighet (med lärare och andra stu-
denter) bidrar till en internalisering av yttre motivatorer. Ett exempel 
på det är undervisning som omvandlar krav att uppnå lärandemål för 
att behålla studiemedel till studiemotivation där lärandemålen efter-
strävas för att de upplevs intressanta och meningsfulla. Spelelement 
har antagits kunna höja studiemotivationen genom att förstärka upp-
levelserna av såväl kompetens, autonomi som samhörighet (Ryan & 
Deci, 2000). 
 
 
Forskningsöversikt 
Bakgrunden till det ökade inslaget av spelifierad utbildning kan kopp-
las till framväxten av två fenomen, processer som i tid sammanfaller 
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med varandra. Det ena är välkänt och beskrivs i bl.a. i John Biggs och 
Catherine Tangs fylliga monografi (2011) om konstruktiv länkning 
(constructive alignment) i högre utbildning. Även om författarna ald-
rig själva kommer i beröring med just spelifiering, är sambandet mel-
lan spelifiering och fenomenet de beskriver uppenbart: Under 1990- 
och 2000-talet skedde en dramatisk tillväxt av andelen unga som bör-
jade läsa vid universitet, något författarna beskriver som den största 
förändringen av universitetsväsendet sedan genombrottet för den 
empiriska forskningen på 1800-talet. Flera uppgifter refereras som 
visar att när den andel av årskullarna som påbörjade högre utbild-
ningen på kort tid ökade från 15% till i flera fall 40%, fick det negativa 
konsekvenser för studentgruppernas genomsnittliga nivå på såväl be-
gåvning, studievana som ambitionsnivå. Bakom dessa medelvärden 
fanns också en stor spridning. Den parallella tillväxten av antalet stu-
dieplatser skapade dessutom ett outtalat konkurrensförhållande mel-
lan (utanför Sverige) avgiftsfinansierade lärosäten, som i sin tur skap-
ade incitament för stora studentvolymer, i vissa fall förenade med 
sänkta kravnivåer (Biggs & Tang, 2011, s. 3-7). 
 
Det andra fenomenet beskrivs i en artikel från 2015 av Tara J. Brig-
ham, som till skillnad från Biggs och Tang uttryckligen kopplar det till 
utvecklingen av spelifierad utbildning. Från början av detta år ut-
gjorde den andel personer som fötts efter 1980 en majoritet av den 
amerikanska arbetskraften. Ett viktigt gemensamt drag inom denna 
grupp är att den vuxit upp med mobiltelefoni och internetbaserad in-
formationsteknologi, till skillnad från den äldre andelen av befolk-
ningen som kommit i kontakt med den nya tekniken i mer eller 
mindre vuxen ålder. Samma år, 2015, ägde 85% av alla amerikaner i 
åldern 18-29 en smartphone, berättar Brigham. En av konsekvenser-
na av de yngre generationernas uppväxt med den nya tekniken, är 
framväxten av interaktiva elektroniska spel. Spelifierad utbildning 
förutsätter förvisso inte digital teknik, men dess framväxt har ändå 
kopplats till de möjligheter till snabb och billig interaktion, individu-
ellt eller i grupp, som denna teknik skapat. Orsakerna bakom den mo-
tivationshöjning som spelifieringen avser uppnå beskriver hon utgörs 
av dels risken att misslyckas, dels möjligheten att lyckas och därmed 
ge studenten en upplevelse av att närma sig lärandemålen med hjälp 
av en personligt utformad arbetsinsats. Nackdelarna beskrivs som att 
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förberedelserna är tidsslukande, att spelifieringen inte nödvändigtvis 
gör lärandemålen tydligare eller lättare att förstå, att de dokumente-
rade effekterna på studieresultaten är tvetydiga och att spelifierade 
kurser riskerar att inte tas på lika stort allvar som annan utbildning 
(Brigham, 2015). 
 
Spelinslag i utbildning förekommer i olika former. Jeffrey B. Holmes 
och Elisabeth R. Gee beskriver i en detaljerad översikt (2016) hur 
spelbaserad undervisning och spelbaserat lärande omtalats som ett 
nytt och långsamt växande fenomen från och med några år in på det 
nya seklet, framförallt i en amerikansk kontext. Fenomenet har dock 
tagit sig en rad olika uttryck och har framförallt skapats av individu-
ella lärare med målet att höja elevers motivation i (motsvarande) 
grund- och gymnasieskolan. Utvecklingen som ägt rum inom den 
högre utbildningen beskrivs som snarlik. Bristande stöd från lärosä-
tena har, på gott och ont, lämnat intresserade lärare samtidigt fria och 
ensamma att experimentera med spelifierande inslag efter eget hu-
vud. Utifrån författarnas personliga erfarenheter, är en av de största 
utmaningarna att förankra en upplevd nytta av spelinslag hos studen-
ter för vilka spel uteslutande förknippas med förströelse. Den andra 
utmaningen är att identifiera rätt spelinslag för rätt användningsom-
råde och utan att det leder till överanvändning. 
 
Författarna delar in spelinslagen i fyra brett definierade kategorier. 
En första kategori, kallad Action, utgörs av hela spelsystem inom vilka 
studenterna ställs inför simulerade situationer som annars är svåra 
att skapa. Spelen kan vara praktiskt inriktade eller utspela sig kring 
ett bord, med eller utan rekvisita. Kategorin torde vara den mest 
kända av alla spelinfluerade utbildningstekniker och har bl.a. djupa 
rötter i militär utbildning. En annan kategori, Bridge, består av spel-
influerade strategier för att skapa kontakt mellan institutioner eller 
mellan människor och nya miljöer vid ett lärosäte, t.ex. för att ge inci-
tament till nyantagna studenter att lära känna sitt campus och dess 
resurser, med målet att minska avhoppen från utbildningarna. Till en 
tredje kategori, Design, hänförs kursupplägg som går ut på att stu-
denterna själva spelifierar centrala delar av kursmålen och presente-
rar dem i workshop-form. 
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Det är dock den kategori som Holmes och Gee benämner Game-
inspired som är aktuell i denna framställning. Det är den som på 
svenska kommit att kallas spelifiering och inbegriper spelinspirerade 
inslag i en i övrigt traditionell utbildning, som används i syfte att rikta 
studenternas uppmärksamhet eller styra deras handlande i en viss 
riktning. Ett tydligt och påstått gott exempel ur denna kategori som 
refereras, är när en kedja uppgifter ”låses upp” i en viss ordningsföljd, 
allteftersom de fullgörs, mot ett tydligt beskrivet mål. Den främsta 
nyttan med denna utbildningsdesign, jämfört med alternativet att vid 
kursintroduktionen presentera samtliga uppgifter på en gång, besk-
rivs som att den hjälper studenterna att fokusera på rätt saker i rätt 
ordning. 
 
Författarna sammanfattar den kritik som de spelifierade utbildning-
arna har givit upphov till och som måste tas på allvar när nya utbild-
ningar designas: Spelinslagen riskerar att bli irrelevanta för målet 
med utbildningen, de riskerar att flytta fokus från lärandemålen till 
spelinslaget självt eller – värst av allt – bidra till att kamouflera dålig 
undervisning eller ett i övrigt undermåligt kursinnehåll. Den centrala 
utmaningen för en fortsatt lyckosam utveckling av spelifierade under-
visningsmiljöer, avslutar författarna, är därför anhängarnas förmåga 
att konstruktivt bemöta skeptikerna. 
 
En grupp författare med Alberto Mora vid Open University of Catalo-
nia i spetsen, konstaterar efter en grundlig översikt av litteraturen på 
området (2017) att den samlade erfarenheten av spelifiering av högre 
utbildning i huvudsak resulterat i begränsade eller helt uteblivna po-
sitiva effekter, samtidigt som utformning och implementering av stra-
tegierna tagit mycken tid i anspråk. Författarna har därefter bland 
2314 spelifierade arbeten granskat hur ett urval om 27 av dessa skulle 
kunna läggas till grund för spelifiering av högre utbildning. Urvalet, 
publicerat 2011-2015, uppfyllde kriterierna att arbetet skulle vara på 
engelska och beskriva en fullständig och erfarenhetsbaserad design-
process av ett ramverk för spelifiering (design frameworks). Närmare 
hälften av de granskade arbetena, tolv stycken, var utformade för af-
färssammanhang. Endast sex var särskilt utformade för lärande, me-
dan sju var ämnesövergripande.  
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Den slutsats författarna drar av undersökningen är att alla undersökta 
ramverk för lärande skulle kunna användas inom högre utbildning 
och att de ämnesöverskridande ramverken kan fungera som ett kom-
plement, även om den senare gruppen i huvudsak bygger på elemen-
tet upprepning/repetition. Trots resultatet tecknar författarna en bild 
av en fortfarande omogen flora av motivationshöjande ramverk, där 
särskilt frågor om genomförbarhet, etik och investeringskostnader (i 
tid och pengar) diskuteras i alltför liten grad. I nästan alla granskade 
arbeten betonas vikten av tydligt formulerade mål såsom avgörande 
för framgångsrik tillämpning, men trots dessa erfarenheter, konstate-
ras att anmärkningsvärt många av de undersökta ramverken särskilt 
avsedda för lärande, utgjordes av otydligt designade ad hoc-lösningar, 
som vore svåra att återskapa och tillämpa i en annan utbildning och 
med en annan lärare. Bland beskrivningarna av ramverken är det 
dessutom väldigt få som refererar erfarenheter från användarna. 
 
En av de skeptiker som inte okritiskt betraktat de senaste årens ut-
veckling inom området, är Kentaro Toyama som i en artikel (2015) 
beskriver förekomsten av ett växande antal spelifierade kurser vid 
hans eget lärosäte, University of Michigan:  
 

Assignments are called adventures, battles, and quests. Each activity earns 
experience points - a hundred thousand at a time - and students' grades de-
pend on their final scores. The classes differ from traditional courses in that 
students have more choice in the assignments they complete; they can work 
at a flexible pace; and some assignments can be resubmitted until their 
maximum scores are reached. 

 
Författarens egen tolkning av utvecklingen är, i linje med Brigham, 
det upplevda behovet av att väcka studiemotivation hos en ny gene-
ration studenter som vuxit upp med digital interaktion som ett själv-
klart inslag i livet. Toyama frågar sig i vilken grad universitetsläraren 
ska anpassa sin undervisning sig efter detta upplevda behov, respek-
tive i vilken grad studenterna ska uppmanas frammana sin egen mo-
tivation. En hel del arbete i akademikerns vardag ger inga ”blingy re-
wards”, som han uttrycker det. Tvärtom utgörs en god del av arbetet 
av hårt slit som aldrig någonsin ges någon återkoppling. Ska inte ut-
bildningen förbereda för dessa realiteter? 
 

115



 

Kritiken till trots, är Toyamas svar på sin egen fråga nyanserat. För 
den gode pedagogen, menar han, bör det långsiktiga målet vara att 
faktiskt bygga motivation hos de studerande. Processen dit inbegriper 
en blandning av strategier, där läraren ibland utmanar och ibland mö-
ter studenten där denne faktiskt befinner sig. I det senare fallet kan 
spelifierande inslag vara meningsfulla, kanske till och med nödvän-
diga. 
 
Det får alltså sägas finnas både en teoretisk och empirisk grund för 
spelinslag i högre utbildning, under förutsättning att inslagen ges en 
relevant utformning. Även om Biggs och Tang för sina resonemang 
om studiemotivation utifrån en annan men välkänd teoretisk ut-
gångspunkt, Expectancy-value theory, som mer handlar om att forma 
positiva förväntningar än om att tillgodose ett antal förutsatta behov, 
förefaller målet, att med undervisningen skapa inre motivation vara i 
stort sett detsamma, trots att Biggs och Tang alltså inte nämner speli-
fiering som ett möjligt medel (Biggs & Tang, 2011, s. 34-35). Samman-
taget kan den kritik mot spelifierad utbildning som kommit till ut-
tryck ovan, gissningsvis delvis förklaras med brister i utformningen, 
t.ex. att spelelementen skymt lärandemålen, att designen upplevts 
tvingande eller stannat vid de ”blingy rewards” Toyama raljerar över.  
 
 
Duggor och salsskrivning 
Av pedagogiska skäl ansluter sig undertecknad till Toyamas försiktigt 
pragmatiska filosofi. Även om den högre utbildningen måste ta sikte 
på att göra studenterna förtrogna med verksamheten inom det aka-
demiska yrke utbildningen förbereder dem för (och dessutom få dem 
att se fram emot den), framstår som ett naturligt krav att läraren åt-
minstone i början av en utbildning möter studenterna där de faktiskt 
befinner sig, en uppfattning som torde kunna tjäna som en hanterlig 
definition av den ”studentcentrerade undervisning” som det egna lä-
rosätet stadgar som ett av målen för den konstruktiva länkningen 
(Karlstads universitet, 2017, s. 6, 11). För svenska förhållanden utgör i 
normalfallet Högskoleförordningens examensbeskrivningar de aka-
demiska utbildningarnas målbild. Med dessa mål går alltså inte att 
kompromissa, men vägen dit måste rimligen dras med tanke på dem 
som ska vandra den. Till de pedagogiska aspekterna måste i det 
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svenska fallet även läggas de ekonomiska. Den konkurrens om studie-
avgifterna som Biggs och Tang beskriver gälla för utländska förhål-
landen, får i Sverige sägas ha sin motsvarighet i kombinationen av det 
begränsade antalet studenter och beräkningen av det statliga anslaget 
till den akademiska grundutbildningen, som ju i hög grad bygger på 
just volym och genomströmning, faktorer som lärosätena svårligen 
kan bortse från. Till allt detta ska läggas de låga ersättningsbeloppen 
för studenter och studieprestationer inom just utbildningsområdena 
humaniora och samhällsvetenskap, som för bl.a. ämnet historia inne-
bär att undervisningen i mycket hög grad måste inriktas mot att ge 
incitament till självstudier för att den alls ska förbli genomförbar. 
 
Sedan 2009 har undertecknad använt vad som kan beskrivas som ett 
spelinslag på grundkursen i historia (Historia I, 30 hp), sedan 
2010/11 under den sista delkursen, en världshistorisk översiktskurs 
om 1900-talet.1 Delkursen genomförs varje år i december och januari, 
fram till terminsskiftet. Inom ramen för den huvudsakliga examinat-
ionsuppgiften ”Tentamen”, med vilken uppfyllandet de flesta läran-
demål examineras, har erbjudits två vägar till den godkända poäng-
summan 24. Den första vägen har bestått i individuella eller grupp-
visa studier utifrån 50-talet instuderingsfrågor hämtade från den ak-
tuella kurslitteraturen, som omfattar omkring 1000 sidor. Bland in-
studeringsfrågorna väljs fyra ut att bli tentamensfrågor vid en sals-
skrivning, vars svar poängsätts med vardera 0-10 poäng. Den andra 
vägen innebär samma arbete, men kombineras med inlämning av en 
till sju individuella inlämningsuppgifter, kallade duggor, som genere-
rar poäng som adderas till poängsumman från tentamensfrågorna. 
Dugga 1-6 genererar godkänd en poäng var medan dugga 7 genererar 
två poäng. Ett valfritt antal duggor kan besvaras i valfri ordning, men 
alla svar måste lämnas in senast dagen innan dagen för tentamenstill-
fället. Vanligen bedöms varje dugga inom en arbetsdag från det att 
den lämnas in. Om den inte kan godkännas, ges möjlighet till kom-
plettering av svaret fram till deadline. Hela detta upplägg beskrivs 
tydligt i samband med kursintroduktionen. Eftersom gränsen för 
godkänt betyg på examinationsuppgiften alltså har satts till 24 (60% 
av 40), innebär det att upp till en tredjedel av dessa poäng, det vill 
                                                 
1 Samläsning med denna fristående kurs har hela tiden förekommit med olika kursvarianter 
inriktade mot lärarutbildning. 
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säga åtta stycken, kan erhållas innan salsskrivningen äger rum. Grän-
sen för betyget väl godkänt har satts till 36 (90% av 40). Utan att i 
detta sammanhang närmare gå in på hur tentamensfrågorna väljs ut 
eller hur svaren på dem poängsätts, konstateras bara att poängsum-
man för godkänt betyg, med eller utan duggor, har bedömts motsvara 
miniminivån för redovisade kunskaper som svarar mot de aktuella 
lärandemålen. Innehållet i dessa redovisade kunskaper kan skilja sig 
stort från student till student, trots den gemensamma kurslitteratu-
ren. Även om poänggränserna naturligtvis är lika för alla, upphör det 
aldrig att förvåna att det bland olika svar på samma uppgift, bland 
såväl duggorna som tentamensfrågorna, råder en enorm variationsri-
kedom.  
 
Upplägget på examinationsuppgiften ”Tentamen” har varierat något 
över tid. Vid kurstillfället 2012/13 förekom inte duggor alls och fram 
till 2013/14 formulerades och bedömdes den fjärde tentamensfrågan 
av en annan lärare. Instuderingsfrågor och duggornas utformning har 
varierat över tid, delar av kurslitteraturen har bytts ut, nyare upplagor 
har kontinuerligt ersatt äldre, men examinationsuppgiftens grundläg-
gande struktur och poängsättning har bibehållits. 
 
Varje enskild instuderingsfråga kan karaktäriseras som på sin höjd 
medelsvår. Även om komparativt upplagda frågor förekommer, åter-
finns de flesta svar inom en mindre och väl avgränsad del av kurslitte-
raturen. Den stora mängden frågor innebär dock att examinations-
uppgiften av de flesta upplevs som mycket krävande, vilket ger ett 
starkt incitament för studenterna att tillsammans arbeta med frå-
gorna inom de studiegrupper om fem till tio deltagare som formeras 
vid kursstart. 
 
Duggorna saknar på det hela taget koppling till instuderingsfrågorna 
och till varandra, men bygger alla i varierande grad på kurslitteratu-
ren och med en med ordningsnumret växande svårighetsgrad, med 
varierande inriktning och tillvägagångssätt för genomförandet. Under 
de senaste åren fram till 2018 har de haft följande utformning: Dug-
gorna 1-2 har varit lätta och gått ut på att skriftligt och relativt kortfat-
tat besvara några eller alla i ett urval frågor anknutna till vissa för-
djupningsavsnitt i kursens huvudbok, som inte behandlas i instude-
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ringsfrågorna. Duggorna 3-4 har båda varit medelsvåra och gått ut på 
att resonera kring var sin separat text som fördjupat delar av kursin-
nehållet, men som krävt inläsning av kurslitteraturen för att bli ge-
nomförbara. Dugga 5 har utgjorts av en praktisk övning som kunnat 
göras enskilt eller i grupp, som ska ha dokumenteras och diskuterats i 
bild och text och som relaterat till det tidiga 1900-talets västerländska 
dammode. Duggorna 6-7 har varit mer avancerade fördjupningsupp-
gifter som ställt krävt på god inläsning av kurslitteraturen. Dugga 6 
har redovisats med en muntlig framställning på en videoinspelning, 
dugga 7 har redovisats skriftligt. Tolkade utifrån Blooms reviderade 
taxonomi (https://www.kau.se/resurssidor/larandemal/taxonomier-
larande) kan dugga 1-3 sägas bygga på förståelse, dugga 4 på tillämp-
ning, dugga 5-6 på analys och dugga 7 på utvärdering av kursinnehål-
let. 
 
Poängen från duggorna följer med studenten från ett tentamenstill-
fälle till nästa (ytterligare två varje läsår), om salsskrivningen skulle 
bli underkänd. Inför omtentor ges även möjlighet att lämna in even-
tuella kvarvarande duggor. (Resultaten från dessa examinationstill-
fällen redovisas dock inte här.) Anvisningarna för hur duggorna ska 
besvaras är tämligen detaljerade, vilket sannolikt bidrar till att endast 
ett litet antal inlämnade svar inte hinner kompletteras till godkänt 
betyg innan utsatt deadline. 
 
Sammanfattningsvis kan duggorna beskrivas så att de är frivilliga, att 
de har en varierande grad av komplexitet men var och en har en be-
gränsad omfattning, att de lämnar stort utrymme för individuell ut-
formning och att alla utom den nuvarande dugga 5 kräver inläsning 
på aktuell kurslitteratur, även om denna uppgift också ansluter till 
kursens lärandemål. 
 
Så hur har spelifieringen av delkursen påverkat studieprestationen 
och studiemotivationen hos kursdeltagarna? Denna i sammanhanget 
centrala fråga är av flera skäl svår att besvara. Det saknas en kontroll-
grupp att jämföra utfallet med eftersom samtliga studenter har givits 
samma valmöjligheter varje år som examinationsuppgiften har ge-
nomförts med denna design. Det har inte heller genomförts några 
studier (via enkäter eller intervjuer) av studenternas uppleda studie-
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motivation under kursens gång. Vid elektroniska utvärderingar av 
delkursen som genomfördes efter kurstillfällena 2015/16-2017/18, 
efter att resultatet av examinationsuppgiften hade redovisats, uppgav 
visserligen 86-92% att kursmålen hade uppnåtts helt eller till stor del, 
men dessa enkäter besvarades endast av en minoritet av kursdelta-
garna. (Survey & Report, 2016, 2017, 2018) Därtill påverkas den upp-
levda kvaliteten även av en rad andra faktorer än just examinations-
uppgiften ”Tentamen”, bl.a. föreläsningarna och ett antal examine-
rande seminarieuppgifter som rör andra delar av kursinnehållet och 
som andra lärare ansvarar för. 
 
I Tabell 1 redovisas utfallet av det första examinationstillfället vid 
varje kurstillfälle, där möjlighet alltså gavs att lämna in duggor varje 
år utom vid kurstillfället 2012/13. Uppgifterna har hämtats från på 
lärplattformen publicerade rättningskommentarer (Svanberg, 2010-
2018). Av tabellen framgår tydligt att möjligheten att lämna in duggor 
har utnyttjats av åtskilliga studenter, de år det har varit möjligt. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antal tentander 30 38 66 46 49 58 49 41 42 
Antal duggor 173 205 310 0 228 255 176 102 136 
Väl godkänt 14 13 15 3 20 6 6 2 2 
Godkänt 9 18 33 23 18 26 20 22 22 
Underkänt 7 7 18 20 11 26 23 17 18 
 
Tabell 1. Utfall av salsskrivning på grundkurs i historia i januari, kurstillfällena 
2009/10-2017/18 
 
Frågan är då vilken effekt duggorna har haft på studieresultatet. Hade 
fler studenter blivit godkända om de hade lämnat in fler duggor, men 
istället ägnat mindre tid åt instuderingsfrågorna? Eller hade tvärtom 
fler blivit godkända om de istället för att arbeta med duggorna hade 
ägnat tiden åt instuderingsfrågorna? Eller fick duggorna möjligen den 
effekten att studenterna överhuvudtaget ägnade sig mer åt tenta-
mensförberedelser än vad de annars skulle ha gjort? Kurslitteraturens 
och instuderingsfrågornas förändrade sammansättning över tid för-
svårar i hög grad jämförelser mellan olika kurstillfällen och utfallet 
2013 avviker därtill inte alls från utfallet de efterföljande åren. 
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Men även om dessa frågor inte kan besvaras, går det däremot att vid 
några examinationstillfällen, 2012 samt 2016-2018, jämföra resultatet 
på tentamensfrågorna mellan de studenter som lämnade in flera eller 
alla duggor, och de som inte gjorde det. Utfallet av denna jämförelse 
framgår av Tabell 2. 
 

 
Tabell 2. Medelvärden av poäng från tentamensfrågor jämförda med poäng från 
duggor 
 
För tre av de fyra examinationstillfällena framträder en tydlig skillnad 
i utfall mellan den grupp studenter som lämnat in många duggor och 
den grupp som lämnat in få eller inga. Vid den salsskrivning som ge-
nomfördes i januari 2012, tilldelades den grupp om 35 studenter som 
erhållit 5-8 poäng på duggorna i genomsnitt 32,6 poäng på de fyra 
tentamensfrågorna, medan den grupp om 30 studenter som erhållit 
0-4 poäng från duggorna endast tilldelades i genomsnitt 24,4 poäng 
på samma frågor. Mönstret upprepades både 2016 och 2018, medan 
skillnaden mellan grupperna 2017 var obefintlig. 
 
 
Diskussion 
Tillämpningen av den här redovisade undervisningsstrategin framstår 
som ett typexempel på ett den ensamme och intresserade lärarens 
soloprojekt, som Holmes och Gee beskriver vara den vanliga bak-
grunden till spelifierad högre utbildning. Typiskt också, utifrån de in-
ledningsvis refererade studierna, är väl att utfallet av spelifieringen 
aldrig har validerats. Inslaget med duggor på kursen har fortlevt och 
har av läraren med begränsad tidsåtgång kontinuerligt reviderats ”på 
känn”, baserat på uppmuntrande kommentarer från studenter i in-
lämnade svar och i muntliga och skriftliga kursvärderingar samt på 
hur de enskilda uppgifterna har tolkats. Medvetenhet har funnits om 
de flesta av de ovan refererade riskerna med spelifiering och strävan 

 2012 2016 2017 2018 
Antal 
poäng 
från 
duggor 

Antal 
tentander 

Medel-
poäng, 
tentamens-
frågor 

Antal 
tentander 

Medel-
poäng, 
tentamens-
frågor 

Antal 
tentander 

Medel-
poäng, 
tentamens-
frågor 

Antal 
tentander 

Medel-
poäng, 
tentamens-
frågor 

0-4 30 24,4 30 18,1 29 20,4 23 17,8 
5-8 35 32,6 19 23,6 12 20,3 19 22,3 
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har hela tiden varit att minimera dem så långt det har gått, genom att 
hålla spelinslaget begränsat, deltagandet frivilligt och övningarna va-
rierade till innehåll och komplexitet. 
 
Vilka är då fördelarna med just detta upplägg på examinationsuppgif-
ten? Möjligheten att välja duggorna (eller att välja bort dem), en eller 
alla utan att de behöver ”låsas upp” en i taget, de personligt utfor-
made svaren och den relativt snabba återkopplingen ger med all san-
nolikhet stöd åt både känslorna av kompetens och autonomi, något 
som i sin tur har antagits föda studiemotivation. Här infinner sig po-
ängen med just hybridexaminationen, eftersom det ju är kombinat-
ionen av tentamensfrågor och duggor som lägger grunden till valfri-
heten. Även den student som aldrig ens försöker besvara någon dugga 
utan helt inriktar sina studier mot instuderingsfrågorna, får trots allt 
uppleva den autonomi som denna strategi skapar. Samma känsla av 
autonomi kan även den uppleva som bara upplever säg två av dug-
gorna så meningsfulla att svar lämnas in, men i övrigt ägnar studierna 
åt instuderingsfrågorna, o.s.v. 
 
Den mest påvisbara fördelen är dock indikationerna på att arbete med 
duggorna även avsatt positiva resultat i svarskvaliteten på tentamens-
frågorna. Även om kausaliteten mellan många godkända duggor och 
höga skrivningspoäng alltså inte är bevisad, öppnar resultatet för ett 
stöd åt den teoretiska grund som spelifierad utbildning, med den vi-
dare utvecklingen hybridexamination, vilar på. Utan att skymma må-
let med utbildningen, skapar duggorna alternativa vägar in i kurslitte-
raturen som inte nödvändigtvis innebär att studenten läser och reflek-
terar över den i en traditionell tågordning, från pärm till pärm. Arbe-
tet leder i sig till för kursen relevanta kunskaper, men ökar även den 
förtrogenhet med stoffet som salsskrivningen i slutändan kräver, vil-
ket förefaller vara den enskilt största fördelen med just den spelifie-
rade hybridexaminationen.  
 
Sammanfattningsvis kan denna studentcentrerade hybridexamination 
tolkas ge stöd åt en personligt utformad studieteknik för att tillägna 
sig och resonera kring ett givet kunskapsstoff, vilket i sin tur sannolikt 
bidrar till den internalisering av de yttre motivatorer som den kort 
refererade Self-determination theory syftar till. I väntan på att anta-
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gandena verifieras, manas till fortsatta försök, gärna i nya lärandemil-
jöer. 
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