
Spillifisering som
motivasjon?



Innledning
Gaute Godager:

- 48 år, bor på Oppegård. 

- Gift, 3 gutter (16,12,9)

- Psykologspesialist, UiO / Attensi. 

- Grunnla Funcom 1993, jobbet der i 
15 år. Utgitt flere titler. («Conan», 
«Anarchy Online» mm)

- Når strekker ikke 
kunnskap til?

- Simulere:

- Følelser

- Samhandling

- Spille:

- Gjøre gøy.
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“I am always ready to learn 
although I do not always like 

being taught”

- Winston Churchill
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«3 hjerner»

3 måter «å 
overleve»
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Atferd FølelserØVE!



«Spillifisering»



Hva er spillifisering?
(gamification)
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Å bruke design elementer fra spill 
(spillmekanikk) - til å gi kunnskap, 
atferdsendring, følelser eller holdninger.

Hva er så et «design element»?



Spilldesign 
elementer
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× Sosial rang: Spiller utvikling – gi poeng, stjerner, 
«progressbar», «levler».

× Utforsking: Design, kreativitet – bygging og 
resurs forvaltning

× Utforsking: Å løse puzzles, oppgaver. 

× Tilknytning, omsorg ++: Dialog, setting og 
historieutvikling.

× Tilknytning, gruppetilhørighet, samarbeidsglede: 
Karakterutvikling, sosial rollespilling og 
«character interdependencies».

× Utforsking: Utforsking av områder, jakt og 
bevegelse.

× Markedsføring, «push» og «pull» av spilleren.

× Sosial rang: Kamp-mekanikk, strategi, taktikk og 
reflekser

× Simulering (kjørespill, «ikea spill», verdenspill)

× Og MYE mer!



Å kjenne følelser
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Å gjøre noe kritisk
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ATTENSIÅ gjøre noe kjedelig?
Majoriteten av all trening skjer på mobilen på sen kveldstid
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Andel av treningen gjort per klokketime (%)

Merk: Gjennomføringsdata for Kid Produkttrening i perioden 1.juni 2016 t.o.m 15.januar 2017

N = 248.384 modulgjennomføringer (900 (700) ansatte. Typisk kvinne, litt opp i årene.)

Trenes aller mest på kvelden

× 57% av all trening skjer 

mellom klokken 18 og 04

× Absolutt høyest aktivitet 

mellom klokken 21 og 24

97% av treningen skjer på mobil

× 57% skjer på iPhone/iPad

× 39% på Android 

tablet/telefon

× 3% på PC

× 0% på Mac



Kjedelig
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Motoriske ferdigheter Feil=nyttig
SamarbeidInnsikt = unyttig

Konkuranse Repitisjon viktig
NøyaktighetHoldning Følelser



Flere areaner

VR, AR, mobile, smartgear, 
smartklær, 3D device 
utbredelse > 80% 

- Alt ONLINE

Spillifiserinstrender:
Billigere / demokratisk

Multi platform verktøy, 
billig, bruker- og community 
drevet
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Mer realistisk

3D med mange passes, 
surround lyd, VR, 4K, 
Motion Capture – alt 
tilgjengelig billig

Sosiologisk aksept

Færre «gammeldagse» 
holdninger om bruk av tech
og mekanikk. Folk flest 
ELSKER dataspill.



Oppsummert: framtiden for mye rart

Takk for meg…
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