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Abstract 

 
Danish children are living physically inactive lives as a consequence of the digital era, in which play and 

games have moved to digital devices such as smartphones and tablets.  

At the same time, the Danish Health Authority is trying to change the children’s inactive behaviour by pro-

moting information campaigns about the importance of exercise and physical activity. However, reports 

show that the campaigns do not change the children’s behaviour.  

Based on this problematic situation, this thesis proposes a new solution to changing children’s physically 

inactive behaviour. This proposal is called gamification, and taps right into the children’s digital lives. This 

thesis thus studies how the Danish Health Authority, by promoting a gamified exercise app, can motivate 

children to be more physically active. The scope of this thesis is thus to provide the Danish Health Authority 

with some strategic directions on how to build this gamified exercise app. 

In order to solve the problem statement, the thesis studies in more details the digital lives of children; their 

consumption of digital media and their digital habits. Moreover, it studies which game-design elements par-

ticularly motivate children, and how children interact with exercise apps and game apps.  

 

The thesis demonstrates that children are zappers who switch from app to app and easily get bored. Their 

main digital consumption consists of app games, and social media. 

The thesis demonstrates that social interaction is the children’s primary motivator, when it comes to exercise 

and interacting with digital channels, and the school class being their primary social network. Furthermore, 

the boys are in particular driven by competition and motivated by the game-design element challenges.  

On the basis of these findings, the thesis propose strategic directions on which game-design elements the 

exercise app should focus on, in order to motivate the children, which technical specifications to be aware of, 

and lastly, how the app should be implemented to be a successful tool that can motivate physical activity. 

The thesis recommends that the exercise app focuses on creating a social network within and around the app, 

and use challenges as the main game-design element to motivate children. It furthermore proposes that the 

virtual rewards can be exchanged to genuine real-life rewards or that the children themselves can choose 

among different virtual rewards. The app must regularly be updated to avoid that the zapping children get 

bored.  

The tracker of the exercise app should be integrated in a cool bracelet, and the app should have a visual ap-

pealing layout with measurements that are easy for children to decode.  

Lastly, for the app to be a successful tool in changing the children’s’ physically inactive lifestyle, the imple-

mentation must be well executed. The thesis advises a close collaboration with schools and teachers. Moreo-

ver, integrating the app in the children’s teaching will ensure a broader and deeper implementation. 

The thesis contributes to a new and modern perspective on health promotion campaigns towards children, in 

which gamification, as a product of the digital era, is seen as a helpful tool.   
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1. Indledning 
 
 

“For health promotion campaigns to achieve better success we need to realize that information 

alone isn’t enough. People have become immune to it” (Redbird, 2013: 5). 

 

Således fremsættes det, at for at skabe succesfulde sundhedskampagner må man forstå, at mennesker er ble-

vet immune overfor information og oplysning. I forlængelse heraf viser flere undersøgelser at den traditio-

nelle sundhedskampagne, der netop søger at ændre adfærd ved at tale til forbrugerens rationalitet gennem 

oplysning og information, i gennemsnit kun er i stand til at påvirke 5 % af den samlede befolknings adfærd 

(Cugelman 2013).  

Sundhedsstyrelsen har siden 2009 promoveret sundhedskampagnerne ”Get Moving”, der henvender sig til 

børn og unge. Get Moving kampagnerne benytter sig af den førnævnte traditionelle kampagnestrategi, hvor-

med man forsøger at ændre børns inaktive adfærd ved at oplyse dem om anbefalingerne for bevægelse og 

motion. De årlige evalueringer af kampagnerne viser en minimal effekt og ingen positiv ændring i børn og 

unges daglige aktivitetsniveau (bilag A; B). Tværtimod viser undersøgelser at de danske børn og unge bliver 

mere og mere inaktive og usunde, hvormed de i dag er nogle af de mest inaktive børn og unge i den vestlige 

verden (OPUS 2014; SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2014).  

Fysisk aktivitet er vigtig for børn og unge af flere årsager. For det første har forskning vist, at fysisk aktivitet 

har en positiv effekt på børn og unges selvværd, stresstærskel og indlæring (Sundhedsstyrelsen, 2016). Der-

næst er der mange samfundsmæssige og helbredsmæssige gevinster, der på sigt vil føre til bl.a. længere for-

ventet levetid, færre leveår med sygdomme og større helbredsrelateret livskvalitet (Lauridsen & Pedersen, 

2009).  

Frem for at have aktive interesser og bevæge sig, sidder flere og flere børn og unge i stedet foran enten fjern-

synet, computeren, tablet eller smartphone. Man taler om, at de danske børn og unge er en skærmkultur, hvor 

legen er flyttet til særligt smartphones, og hvor interaktion med spil-apps og sociale medier synes at udgøre 

en stor del af børnenes hverdag (Johansen i Fejerskov, 2016; Nyboe, 2012). En del af grunden til at flere og 

flere børn og unge er fysisk inaktive ligger altså i denne digitale udvikling, hvor børn og unges leg er blevet 

digital frem for fysisk, som medfører at legen er stillesiddende og inaktiv. 

Som tidligere problematiseret er effekten af Sundhedsstyrelsen traditionelle Get Moving sundhedskampagner 

minimal. Det har tydeligvis ingen effekt at anvende oplysning og sundhedsinformation som adfærdsændren-

de strategi målrettet børn og unge. Derfor må man se til hvilke alternative værktøjer og uudnyttede mulighe-

der, der findes i forbindelse med at ændre børn og unges uhensigtsmæssige inaktive adfærd. En af disse uud-

forskede muligheder er gamification, som er et begreb, der er opstået i kølvandet på den globale digitalise-

ring og udviklingen af smartphones og apps. Gamification forstås ved at anvende motiverende spil-elementer 

fra spil-verdenen på et område, hvor man ønsker at motivere til en bestemt adfærd (Deterding et al.,2011; 
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Deterding, 2012). I forlængelse heraf, har flere undersøgelser påvist at gamification med fordel kan anvendes 

som et strategisk adfærdsændrende middel i forbindelse med sundhedsfremme. Et eksempel på gamifications 

positive effekt på sundhedsfremme, ses bl.a. med det stigende udbud af bevægelses-apps, hvis formål er at 

motivere brugeren til at være fysisk aktiv ved at anvende forskellige spil-elementer som motiverende og 

enagerende virkemidler (Cugelman 2013). Korrekt og succesful brug af gamification i bevægelses-apps kan 

således motivere og engagere brugeren til at dyrke mere motion og være fysisk aktiv. Man taler om at gami-

fication ligefrem kan være et effektivt middel til at opnå varig adfærdsændring. Disse positive undersøgelser 

og teorier om gamifications muligheder for at motivere, engagere og eventuelt medføre en vedvarende ad-

færdsændring giver derfor anledning til at nytænke Sundhedsstyrelsens traditionelle og ineffektive Get Mo-

ving kampagnestrategi. Ved at tage et digitalt middel i brug som netop gamification appelleres der til børne-

nes digitale adfærd og forbrug, frem for at forsøge at bekæmpe denne digitale udvikling. Det er derfor inte-

ressant at anlægge en ny kampagnestrategi for Get Moving kampagnerne, hvor man ved hjælp af en gamifi-

ceret bevægelses-app søger at motivere børn til at bevæge sig mere, samtidig med at man omfavner børnenes 

digitale liv. 

1.1 Problemformulering 
 

På baggrund af ovenstående problematisering ønsker denne afhandling at undersøge og besvare følgende 

problemformulering:  

 

Hvordan bør Sundhedsstyrelsen anvende en gamificeret bevægelses-app i deres Get Moving  

sundhedskampagner, for derigennem at motivere målgruppen til bevægelse?  

 

1. Hvad kendetegner målgruppens digitale vaner og forbrug?  

2. Hvad motiverer målgruppen til bevægelse og i deres interaktion med spil-apps?  

3. Hvordan forholder målgruppen sig til bevægelses-apps? 

2. Afhandlingens bidrag  
 

Forskningen i brugen af gamification som adfærdsændrende strategi i sundhedskampagner er stadig ny og 

begrænset, og endnu mere begrænset hvad angår gamification målrettet børn og unge. Derfor ønsker denne 

opgave at bidrage til dette uudforskede felt. Formålet med opgaven er således ikke at bevise at gamification 

motiverer, men derimod at undersøge nærmere hvordan gamification kan motivere børn og unge. 

Med denne afhandling ønsker jeg at bidrage til en mulig løsning på et voksende samfundsproblem, at flere 

og flere børn og unge er inaktive og overvægtige. Jeg ønsker således med denne afhandling at præsentere et  
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nyt perspektiv på sundhedskampagner målrettet børn og unge med det formål at opnå mere effektive sund-

hedskampagner. Ønsket er ydermere at bidrage til en ny måde at anskue de digitale medier på, som hjælpe-

midler og værktøjer, der kan anvendes til at ændre adfærd i en positiv retning. 

3. Afhandlingens opbygning og struktur 
 

I forbindelse med udformningen af afhandlingens problemformulering ligger en grundigt teorigennemgang 

af den eksisterende litteratur indenfor børn og unges digitale adfærd samt gamification til grund. På bag-

grund af disse indsigter i teorien opstod behovet for tre underspørgsmål, som skal hjælpe til at besvare af-

handlingens overordnede spørgsmål. Disse underspørgsmål er som nævnt: 

 

1. Hvad kendetegner målgruppens digitale vaner og forbrug?  

2. Hvad motiverer målgruppen til bevægelse og i deres interaktion med spil-apps?  

3. Hvordan forholder målgruppen sig til bevægelses-apps? 

 

Begrundelsen for de tre underspørgsmål er funderet i behovet for at kende til netop målgruppens digitale 

vaner og forbrug, deres motivation for bevægelse og interaktion med spil-apps, ligesom et indblik i målgrup-

pens syn på bevægelses-apps er vigtigt, før jeg kan besvare det overordnede spørgsmål:  

 

Hvordan bør Sundhedsstyrelsen anvende en gamificeret bevægelses app i deres Get Moving  

sundhedskampagner, for derigennem at motivere målgruppen til bevægelse?  

  

Underspørgsmålene afgør således retningen og strukturen på den fremadrettede opgave.  

Efter dette indledende kapitel (kapitel 1) følger afhandlingens videnskabsteoretiske position (kapitel 2), idet 

denne position er influerende for den fremadrette struktur på opgaven. Derpå følger min evaluering af Sund-

hedsstyrelsens nuværende Get Moving kampagner (kapitel 3), som belyser Sundhedsstyrelsens nuværende 

kampagnestrategi og hvorfor denne ikke er hensigtsmæssig. Herpå følger afhandlingens teoretiske kapitler 

(kapitel 4 og 5), der vil redegøre og argumentere for den anvendte teori i afhandlingen. Dernæst vil jeg give 

et indblik i bevægelses-apps og hvilke spil-elementer de anvender, med det formål at give læseren et overblik 

over, hvad der eksisterer af bevægelses-apps (kapitel 6). Herpå følger afhandlingens metodiske kapitel (ka-

pitel 7), der vil redegøre og argumentere for afhandlingens metodiske overvejelser og beslutninger. Afhand-

lingens analyse af den empiriske undersøgelse følger herefter (kapitel 8), hvis formål er at besvare opgavens 

problemformulering. Afhandlingens afsluttende kapitel udmunder således i et konklusionskapitel (kapitel 9), 

indeholdende en deskriptiv konklusion på den empiriske analyse og en handlingsorienteret konklusion. Den 

deskriptive konklusionsdel har til formål at besvare opgavens underspørgsmål, hvormed den handlingsorien-
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terede konklusion besvarer problemformuleringens overordnede spørgsmål, der udformer sig som en række 

konkrete handlingsanvisninger til hvordan Sundhedsstyrelsen bør anvende gamification i deres Get Moving 

kampagner, med det formål at øge målgruppens motivation for bevægelse. 

  



VIDENSKABSTEORI
2
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4. Opgavens videnskabsteoretiske position 
 

Videnskabsteori er et forsøg på at skabe grundregler og gyldighedsproblemer i forskellige discipliner og fag 

(Fuglsang & Olsen (red.), 2012). Videnskabsteorien influerer alle aspekter af afhandlingen, men har især 

betydning for afhandlingens metodiske overvejelser og valg. Det følgende afsnit vil redegøre for afhandlin-

gens videnskabsteoretiske ståsted og argumentere for, hvorfor jeg vælger at anskue afhandlingen ud fra netop 

denne videnskabsteoretiske position. 

4.1 Hermeneutikken 
 
Hermeneutikken er det videnskabsteoretiske ståsted, hvorfra afhandlingen udspringer. Indeværende afsnit vil 

derfor redegøre for hermeneutikken som videnskabsteoretisk ståsted, og hvordan jeg forstår og fortolker 

denne videnskabsteoretiske positions anvendelse i denne afhandling.  

 

I indeværende afhandling lægger jeg mig op af den traditionelle og filosofiske hermeneutik, der begge opfat-

ter hermeneutik som forståelse, udlægning og applikation:  

 

”Forståelse er at forstå noget som noget. Dette skal kunne tydes (udlægges og fortolkes) og anven-

des i praksis (applikation)” (Højberg, 2012: 312).  

 

Ifølge Højberg (2012) betyder hermeneutikken ”fortolkning” og består som nævnt af tre dele: Forståelse, 

udlægning og anvendelse/applikation. Ifølge den hermeneutiske videnskabsteori kommer forståelse og for-

tolkning før forklaring, og her er det ifølge Højberg vigtigt at være opmærksom på at: 

 

 ”Med forståelse er risikoen for misforståelse til stede!” (ibid.: 310).  

 

Med andre ord, må jeg derfor fortolke mig frem til en dækkende og sammenhængende forståelse og udlæg-

ning af de problemstillinger og udsagn, jeg i afhandlingen undersøger, for derigennem at undgå misforståel-

ser af disse. De sociale fænomener og aktører, der undersøges er bærere af betydnings- og meningssammen-

hænge. Det er derfor disse der skal fortolkes (ibid.: 309). Dermed anerkender jeg, at det er igennem de børn 

og sociale fænomener, jeg i afhandlingen ønsker at undersøge, at jeg skal finde de betydnings- og menings-

sammenhænge, der skal bidrage til at besvare afhandlingens problemstilling.  

 

Arbejder man ud fra en hermeneutisk videnskabsteoretisk position, følger man en række hermeneutiske 

forskningsprincipper (ibid.). Af disse forskningsprincipper vil jeg igennem arbejdsprocessen for indeværende 

afhandling især lægge vægt på følgende principper, som jeg tilslutter mig:   
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 Forskningsprocessen er en uafsluttet og åben proces. 

 Dialog er vejen til viden. 

 At sætte mine fordomme på spil for at få dem i spil. 

 At være bevidst om, at jeg som undersøger bringer mig selv og mine fordomme ind i forskningspro-

cessen (Højberg, 2012). 

 

Ovenstående principper og hvorledes disse påvirker min videnskabelige tilgang til denne afhandling vil blive 

beskrevet yderligere i løbet af de følgende afsnit. 

 

Den hermeneutiske cirkel 

Kernen i hermeneutikken er grundprincippet om den hermeneutiske cirkel: 

 

”Den hermeneutiske cirkel betegner den vekselvirkning, der foregår mellem del og helhed. Delene 

kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene” 

(Højberg, 2012: 312). 

 

Med andre ord betyder ovenstående, at det er denne sammenhæng mellem del og helhed, der skaber mening, 

og det er relationen mellem netop dele og helhed, der gør at vi kan forstå og fortolke.  

Ifølge den filosofiske hermeneutik beskæftiger den hermeneutiske cirkel sig med vekselvirkningen mellem 

fortolkeren og genstanden for fortolkning og siger hermed, at det ikke er muligt for fortolkeren at fortolke 

uafhængigt af den begrebsverden, denne fortolker forstår på baggrund af (ibid.: 313). Dermed forstår jeg den 

hermeneutiske cirkel ud fra princippet om, at jeg som fortolker af bl.a. afhandlingens teori og empiri ikke 

kan sætte mig selv ud over den begrebsverden, som jeg forstår og fortolker ud fra, og derfor spiller jeg som 

fortolker en aktiv rolle i fortolkningsprocessen.  

Den hermeneutiske cirkel beskrives ofte som en spiral, idet den hverken har en synlig begyndelse eller slut-

ning, men i stedet er en uendelig og uafsluttet proces. Dette implicerer at forskningsprocessen er en uafsluttet 

og åben proces, hvor nye forforståelser konstant kan opstå og fortolkes. Som det ses i bilag C, danner denne 

spiral en cirkulær bevægelse fra fortolker til genstand. Denne cirkulære bevægelse begrænser sig dog ikke til 

kun at gå fra fortolker til genstand men går også tilbage fra genstand til fortolkeren, hvorledes den for her-

meneutikken karakteristiske cirkulære bevægelse dannes. Med andre ord kan jeg som fortolker aldrig und-

slippe eller sætte mig uden for den hermeneutiske spiral, idet jeg er en del af spiralen, og denne cirkulære 

vekselvirkning netop udgør strukturen for den måde, hvormed verden kan fortolkes og forstås.  
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Hermeneutisk analyse 

Ifølge Højberg (2012) er hermeneutisk analyse: 

 

”[…] først og fremmest kendetegnet ved forståelse og meningsindsigt i den sociale virkelighed” 

(ibid.: 340). 

 

Samtale og interaktion spiller derfor en helt central rolle i den hermeneutiske analyse, idet viden er samtale:  

 

”Det er samtalen, som er i centrum, og det er i samtalen, at meningsfuld viden opstår” (ibid.: 343). 

 

Ifølge ovenstående citater er den kvalitative metode i form af samtale og dialog med de sociale aktører yderst 

relevant og måden hvorpå undersøgeren skaber viden om feltet, der er genstand for undersøgelse. Ydermere 

er dialogen som forskningsteknik især velegnet og relevant, hvis man vil arbejde med praksis, livsverden og 

menneskelige handlinger (ibid.). Jeg tillægger mig dermed hermeneutikkens syn på den kvalitative metode 

som den oplagte metode til at producere viden og især dialog. Årsagen herfor er, at denne afhandling i høj 

grad beskæftiger sig med det praktiske felt, hvor menneskelige handlinger og meningsbetydninger vil være 

udgangspunkt for afhandlingens analyse samt besvarelsen af problemformuleringen.    

Den filosofisk hermeneutiske analyse er desuden meget opmærksom på forskerens rolle i denne interaktion 

med genstandsfeltet: 

 

”[…], at alt hvad der gives mening, gives mening af forskeren og af dennes fordomme og forståel-

seshorisont” (ibid.: 342).   

 

Som undersøger er jeg et produkt af historien og det samfund og den kultur jeg er omgivet af.  Mine forfor-

ståelser og fordomme er derfor udgjort af både min historiske og kulturelle kontekst samt min uddannelses-

mæssige baggrund, mine tidligere opgaver og den fagkultur, jeg befinder mig i. Disse fordomme og forfor-

ståelser er ifølge hermeneutikken ikke en kilde til bias, der må elimineres, men er en aktiv del af den viden 

jeg producerer i indeværende afhandling (Ibid.) Dermed anerkender jeg, at jeg som undersøger er en aktiv 

medskaber af afhandlingens forskningsmateriale, idet jeg interagerer med genstandsfeltet, hvormed dette 

gensidige samspil er det, der skaber mit empiriske materiale. 
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5. Evaluering af Get Moving kampagnerne 
 

Sundhedsstyrelsens Get Moving kampagner er gennemført i 2006, 2007, 2008, 2013 og 2015 (Sundhedssty-

relsen, 2013), hvor formålet med disse kampagner, ifølge Sundhedsstyrelsen er:  

 

”[..] at udbrede kendskabet til anbefalingerne om fysisk aktivitet blandt børn og unge samt bidrage 

til at gøre flere børn og unge fysisk aktive” (ibid.).  

 

Formålet med dette afsnit er at belyse hvilke strategier Sundhedsstyrelsen benytter for at få børn og unge til 

at bevæge sig mere og hvilken effekt kampagnerne har haft indtil nu.  

I indeværende afhandling findes det relevant at fokusere på de to seneste Get Moving kampagner, for der-

igennem at belyse sundhedsstyrelsens nuværende kampagnestrategi. Først vil kampagnen fra 2013 blive 

gennemgået og dernæst kampagnen fra 2015.  

Indledningsvist vil jeg redegøre for kampagnen, hvorefter jeg præsenterer evalueringsrapportens hovedkon-

klusioner og konkluderer på effekten af kampagnen. Afslutningsvis vil jeg tage et kritisk blik på Sundheds-

styrelsens nuværende kampagnestrategi. 

Bureauet bag Get Moving kampagnerne i 2013 og 2015, Advice, har efter kampagnernes udførelse, udarbej-

det en offentlig tilgængelig evalueringsrapport af kampagnerne (bilag A og B). Det er resultaterne fra disse 

to rapporter som de følgende afsnit tager udgangspunkt i. 

5.1 Get Moving 2013 
 

Advice har på baggrund af en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse evalueret Get Moving kampagnen fra 

2013. Den kvantitative undersøgelse, et spørgeskema, bestod af en præmåling og en postmåling med hel-

holdsvis 784 og 789 respondenter. Respondenterne matcher befolkningsfordelingen i forhold til køn, alder og 

religion, og ligeledes er der sikret spredning på forældrenes uddannelse. Den kvalitative undersøgelse er 

baseret på to fokusgrupper med henholdsvis kampagnens primære og sekundære målgruppe. Fokusgruppen 

med den primære målgruppe bestod af 9 børn i alderen 11-15 år. Fokusgruppen med den sekundære mål-

gruppe bestod af 10 forældre til børn i alderen 11-15 år (bilag A: 13).  

 

Fakta om kampagnen 

 Forløb: Kampagnen forløb fra d.5. april til 5. maj 2013.  

 Målgruppe: Målgruppen var børn og unge i alderen 11-15 år, med forældrene som sekundær mål-

gruppe.  

 Målsætningen:  
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 Inspirere og motivere børn og unge i alderen 11-15 år til at være fysisk aktive mindst 60 

minutter dagligt.  

 Fastholde kendskabet til anbefalingen om, at børn og unge skal være fysisk aktive 

mindst 60 minutter om dagen.  

 Inspirere kommuner i arbejdet med børn og unges fysiske aktivitet (bilag A: 3). 

 

 Budget: 2,4 mio. kr. 

 Kampagneeksekvering: Internet: Facebook, Gratisspil.dk, Msn.dk, Studieportalen.dk. Print: Me-

troXpress, 24 timer, Søndagsavisen, Ude og Hjemme. Tv: Danmarks Radio’s OBS, Nickelodeon 

Denmark, Viasat (bilag A: 10). 

 

Evalueringsrapportens hovedkonklusioner 

På baggrund af evalueringsrapporten (bilag A) fremhæves nedenstående som hovedkonklusionerne på Get 

Moving kampagnen 2013: 

 

 Viden og fysisk aktivitet i målgruppen forud for kampagnens start: 

 4 ud af 10 børn kender anbefalingerne om 60 minutters fysisk aktivitet om dagen, mens 3 ud 

af 10 kender anbefalingen om 3 gange 30 minutters ugentlig aktivitet med høj intensitet. 

 Ifølge fokusgrupperne er venner og omgangskreds den vigtigste motivations- og inspirati-

onsfaktor, når det gælder valg og udøvelse af fysiske aktiviteter.  

 8 ud af 10 børn går eller cykler i skole. Det er særligt børn der har under 5 km. til skole, der 

går eller cykler (ibid.: 4).  

 

 Budskab:  

Sundhedsstyrelsens anbefaling og budskabet om vigtigheden af 60 minutters daglig fysisk aktivitet 

”glider lidt i baggrunden”, ifølge Advice (bilag A: 4). I stedet var det selve inspirationsdelen ved 

kampagnen der tog mest fokus, idet fokusgrupperne i høj grad tolkede kampagnens formål som væ-

rende inspiration til måder at være fysisk aktiv på især udendørs og individuelt (ibid.).  

 

 Relevans og henvendelsesform: 

 2 ud af 3 af de børn der har set kampagnen følte at den henvendte sig til dem.  

 Drenge (72 %) oplevede i højere grad end piger (60 %), at kampagnen henvendte sig til 

dem. Flere piger og forældre til piger følte at kampagnens skater-univers ikke talte til dem.  

 9 ud af 10 syntes positivt om kampagnen. 
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 Motivation og effekt: 

 7 ud af 10 af de børn, der havde set kampagnen, talte med andre om at være fysisk aktiv.  

 Hver fjerde der havde set kampagnen, talte med andre om kampagnen.  

 Hver fjerde (39 %) svarede at kampagnen gav dem lyst til at bevæge sig mere (bilag A: 5). 

 

Kampagnens key performance indicators 

I bilag A, slide 6 ses kampagnens key performance indicators. Her ses det, at lige knap halvdelen har set Get 

Moving kampagnen i 2013 sammenlignet med 75 % året før. Yderligere oplyses det i rapporten, at 40 % af 

de, der har set kampagnen har set den i fjernsynet.  

Selvom hele 66 % mener at kampagnen er relevant for dem mod 58 % året før, er det kun 44 %, der har fået 

kendskab til kampagnens budskab om anbefalinger til daglig fysisk aktivitet imod 65 % året før. Kun 39 % 

har tænkt på at ændre adfærd som følge af kampagnen, imod 53 % året før. 

I rapporten er der kun offentliggjort én målopfyldelse, som er kendskabsniveau. Om dette er det eneste kvan-

tificerbare mål med kampagnen eller om Advice blot ikke vil offentligøre andre tal vides ikke. Her ses det at 

målet med kampagnen var en kenskab til anbefalingen blandt børn og unge på 70 %. Det realiserede mål var 

dog kun 43 %. På baggrund af dette må det altså kunne konkluderes, at kampagnen langt fra har levet op til 

dens målsætning om øget kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om daglig fysisk aktivitet for børn 

og unge. Sammenligner man ydermere de fem key performance indicators med kampagnen fra året før, lig-

ger fire ud af fem indikatorer væsentlig under kampagnen fra 2012 (bilag A: 6).  

 

Effekten af Get Moving kampagnen 2013 

Kampagnen søger tydeligvis, at få børn og unge til at bevæge sig ved at oplyse om Sundhedsstyrelsens anbe-

falinger og dernæst komme med inspiration til fysiske aktiviteter. Som evalueringsrapporten dog påviser, 

glider selve anbefalingerne om fysisk aktivitet i baggrunden, og fokus tildeles i stedet inspirationsdelen.  

Da formålet med denne afhandling er at øge børn og unges motivation til at bevæge sig mere, findes det re-

levant at kigge nærmere på kampagnens evne til netop at motivere målgruppen til mere bevægelse. I spørge-

skemaundersøgelsen spørges der således ”Har Get Moving givet dig lyst til at bevæge dig mere?” (bilag A: 

24). Her ses det, at kun 1 % af de adspurgte har svaret ”ja, meget”. 38 % har svaret ”ja, lidt” og hele 47 % 

har svaret direkte ”nej” til spørgsmålet om, hvorvidt kampagnen har givet dem lyst til at bevæge sig mere. 13 

% svarer ”ved ikke”. At næsten halvdelen svarer klart nej til, at kampagnen har motiveret dem til at bevæge 

sig mere, og kun 1 % oplever en betydelig øget motivation, taler sit klare sprog om kampagnens evne til at 

motivere en positiv adfærdsændring hos målgruppen. Dette begrundes yderligere ved at 38 % svarer ”ja, 

lidt”, hvilket må siges at indikere, at chancen for en varig adfærdsændring blandt kampagnens målgruppe er 

relativt lille. 
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5.2 Get Moving 2015 
 

Kampagnen i 2015 er som kampagnen i 2013 udarbejdet af bureauet Advice. Også for denne kampagne har 

bureauet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen foretaget en evaluering af kampagnens effekt. Denne gang har 

man udelukkende benyttet sig af den kvantitative undersøgelsesmetode med en spørgeskemaundersøgelse. 

Her har man foretaget en præmåling og en postmåling med helholdvis 1053 og 526 respondenter.  

Til forskel fra tidligere års kampagner, forsøgte man i 2015 sig med forældrene som målgruppe. Som det ses 

i bilag B er alle målgrupper, primære såvel som sekundære, forældre og ikke børnene selv (ibid.:6).  

 

Fakta om kampagnen 

 Forløb: Kampagnen forløb i uge 21 og 22 i 2015  

 Målgruppe: Den primære målgruppe var forældre med inaktive børn i alderen 10-13 år. De sekundæ-

re målgrupper var dernæst forældre med inaktive børn i alderen 10-15 og all forældre med børn i al-

deren 10-15. 

 Målsætningen: Kendskabet til anbefalingerne om mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen 

blandt forældre til fysisk inaktive 10-13 årige skulle være på minimum 70 procent efter kampagnen.  

 Budget: Ikke oplyst 

 Kampagneeksekvering: Tv, Outdoor, digital annoncering, Facebook og kampagnesite (bilag B: 2-4). 

 

Evalueringsrapportens hovedkonklusioner 

På baggrund af evalueringsrapporten fremhæves nedenstående som værende hovedkonklusioner på Get Mo-

ving kampagnen 2015: 

 

 Kendskabsgrad: 

 ”De danske forældres kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefalinger ligger væsentligt under 

målsætningen. Kampagnen har ikke formået at realisere målsætningen om 70 % kend-

skab til styrelsens anbefaling om mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen, blandt for-

ældre til fysisk inaktive 10 til 13-årige (under 60 minutter motion om dagen)” (bilag B: 8, 

min markering).  

 Kampagnen har haft størst effekt i den primære målgruppe, forældre med fysisk inaktive 

børn i alderen 10 til 13 år. Her steg kendskabsgraden fra 39 % til 57 %. 

 Det generelle kendskab blandt forældre med børn i alderen 10-15 år steg fra 46 % før kam-

pagnen til 53 % efter kampagnen. 

 Særligt forældre med børn i aldersgruppen 10-13 år (24 %) huskede at have set eller hørt om 

kampagnen. 
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 Holdninger: 

 46 % af de forældre, der har set kampagnen tænkte mere over deres rolle som forældre i for-

hold til deres børns aktivitetsniveau. 

 Kun 10 % af forældrene fra den primære målgruppe, har talt med deres børn om kampagnen.  

 48 % af de som kender kampagnen fik lyst til at bevæge sig mere med deres børn. Dette var 

især tilfældet for forældre med lang uddannelse (49 %) og forældre med børn i alderen 10-13 

år (49 %) (ibid.: 8). 

 

 Adfærd: 

 Man har ikke kunne måle en ændring i børnenes aktivitetsniveau, når præmålingen sammen-

lignes med postmålingen. 

 Hver anden forælder er kun aktiv med sit barn et par gange om måneden eller sjældnere. 

 Der er en klar tendens til at børnenes fysiske aktivitetsniveau falder med alderen. Jo ældre 

børnene bliver, jo mindre er forældrene fysisk aktive med deres børn. Andre omgivelser bli-

ver altså vigtigere og vigtigere for barnets fysiske aktivitet (ibid.: 9). 

 

Benchmark fra tidligere Get Moving kampagner 

Sammenlignes kampagnen fra 2015 med foregående års kampagner i 2012 og 2013 ses det, at 2015 kampag-

nen kun formåede at nå ud til 20,5 % af målgruppen og af de der så kampagnen var det 53 % der fik kend-

skab til anbefalingerne (bilag b: 10). Ud fra benchmark-modellen (bilag B: 10) ses det, at siden 2012 kam-

pagnen er kenskabet til Sundhedsstyrelsens anbefalinger faldet. Ligeledes formåede 2015 kampagnen ikke at 

komme ud til målgruppen eller fange deres opmærksomhed, idet der mellem 2012 og 2015 ses et fald fra 75 

% helt ned til 20,5 % til spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har set kampagnen (ibid.).  

 

Effekten af Get Moving Kampagnen 2015 

Som nævnt, formår kampagnen langt fra at opfylde succeskriteriet på 70 % kendskab til anbefalingerne. Ad-

spurgt hvad de synes om kampagnen, svarede næsten 80 % af forældrene med en lang uddannelse at de synes 

godt om eller synes meget godt om kampagnen, hvorimod det kun var tilfældet for 58 % af forældrene med 

en kort uddannelse. Evalueringen påviser altså at kampagnen appellerer mere til forældre med en lang ud-

dannelse sammenlignet med forældre med en kort uddannelse, hvilket er problematisk, idet det ofte er børn 

af forældre med korte eller ingen uddannelse, der er overvægtige og inaktive (Schmidt, 2011). Det samme 

mønster tegner sig for, hvorvidt forældrene følte at kampagnen var relevant for dem. Her svarede over 68 % 

af forældrene med lang uddannelse, at de følte at kampagnen var relevant for dem, hvorimod det kun gjorde 

sig gældende for lidt over 45 % af forældrene med en kort uddannelse.  
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Kun 13 % af forældrene har talt med deres barn om kampagnen og kun 25 % af forældrene har på baggrund 

af kampagnen forsøgt at motivere deres barn/børn til at være mere fysisk aktive. 

Med kampagnen har man desuden tydeligvis ikke sat sig ind i børn og unges adfærd, idet man forsøger at få 

børn og unge til at bevæge sig mere med hjælp fra forældrene som aktiv part, selvom Advices egne målinger 

viser, at omkring 50 % af de adspurgte forældre oplever, at deres børn hellere vil være fysisk aktive sammen 

med vennerne (bilag B: 38).  

Evalueringsrapporten påviser at kampagnen ikke har formået at få børn til at være mere aktive. Til spørgsmå-

let ”Hvor lang tid bruger dit barn mindst hver dag på at være fysisk aktiv” svarer respondenterne stort set det 

samme i præmålingen som i postmålingen (ibid.: 39).  

Kampagnen formår altså ikke at få børn til at ændre adfærd og bevæge sig mere. Som ovenstående illustre-

rer, kan det efter min overbevisning skyldes at forældrene er den forkerte målgruppe at henvende sig til, idet 

børn ikke gider være aktive med deres forældre. 

5.3 Sundhedsstyrelsens kampagnestrategi 
 

Som det kan konkluderes på baggrund af de foregående afsnit, omhandlende Sundhedsstyrelsen nuværende 

kampagnestrategi, er der tale om oplysningskommunikation, hvor man forsøger at ændre adfærd ved at oply-

se målgruppen om retningslinjer, eller som i dette tilfælde anbefalinger. 

Problemet med denne type kommunikation er, at man antager, at modtageren handler i uoverensstemmelse 

med retningslinjerne og anbefalingerne, fordi denne ikke er informeret om disse. Man anvender altså en defi-

cit-model, som siger at menneskers uhensigtsmæssige adfærd skyldes et underskud af viden om den rette 

adfærd (Karkov, 2012). Denne deficit-tilgang som kampagnestrategi er de senere år blevet kraftigt kritiseret. 

Dog anvendes denne deficit-model, ifølge Bente Halkier, stadig i vid udstrækning:   

 

”Kampagnerne bygger meget på en model, der opfatter borgerne som modtagere af information de 

tydeligvis mangler, og når de har fået informationen, bruger de den nye viden til at ændre deres liv. 

Det er ret forbløffende, for det eksisterer slet ikke i afsenderens verdensbillede, at vi ved det hele i 

forvejen, men vælger anderledes end kampagnerne prædiker ” (Halkier i Karkov, 2012).  

 

Ligeledes fremhæver Halkier, at afsenderen fejlagtigt tror, at modtagerens adfærd skyldes manglende viden 

eller information, omend modtageren ofte faktisk udmærket er bekendt med retningslinjerne eller anbefalin-

gerne. Han/hun vælger ganske enkelt bare at agere anderledes end hvad kampagnerne prædiker.  

Halkier argumenterer yderligere for, hvordan der er en tendens til fejlagtigt at betragte folk som passive 

modtagere af information i stedet for at se folk som brugere, der er enten ligeglade eller fortolker informatio-

nen til at passe ind i deres eget liv og egen dagligdag:  
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”Litteraturen arbejder med et forældet målgruppebegreb, som er helt urealistisk i forhold til, hvor 

oplyste borgere i dag er, og hvordan folk forholder sig til deres hverdag” (Halkier i Karkov, 2012). 

 

Halkiers argumenter understøttes i ”Health Promotion & Digital Channels: A New Framework for Success-

ful Health Promotion Campaigns” (Redbird, 2013): 

 

“For health promotion campaigns to achieve better success we need to realize that information 

alone isn’t enough. People have become immune to it” (:5).  

 

Her argumenteres desuden for, at man som afsender må tænke mere over, hvad det er, målgruppen virkelig 

går op i, hvordan de modtager content og hvad det er de vil have ud af det content. Med andre ord, må man 

tilføje sit content en unik værdi overfor modtageren, i stedet for blot at spekulere på, hvordan man når ud til 

sin modtager med sin information:  

 

”Health promotion campaigns need to think less about how they can reach an audience and more 

about how they can build an audience” (Redbird, 2013: 10).  

6. Opsamling 
 

På baggrund af ovenstående diskussion af de to seneste Get Moving kampagner står det klart, at hverken 

2013 eller 2015 kampagnen har opfyldt deres målsætning eller formået at ændre adfærd og få børn og unge 

til at bevæge sig mere. Ydermere har kampagnerne ikke engang formået at vedligeholde målgruppens kend-

skab til Sundhedsstyrelsen anbefalinger om fysisk aktivitet, idet kendskabsgraden siden 2012 kampagnen har 

været faldende.  

De to kampagner er klare eksempler på oplysningskampagner, der søger at ændre adfærd vha. en deficit-

kampagnemodel. Her anskues mennesker som passive modtagere af information, de mangler for at kunne 

handle i overensstemmelse med det, kampagnerne prædiker.  

Med andre ord påviser ovenstående gennemgang af de to seneste Get Moving kampagner, at Sundhedsstyrel-

sens nuværende deficit-model som kampagnestrategi ikke formår at ændre de danske inaktive børns adfærd. 

 

På baggrund af analysen af Sundhedsstyrelsens seneste Get Moving kampagner fandt jeg desuden, at man 

har arbejdet med målgrupperne 10-15 årige børn, 10-13 årige børn og forældre til inaktive børn. Jeg vil dog 

argumentere for, at en målgruppe, der hedder ”10-15 årige børn” er for bred. Efter min overbevisning er der 

for stor forskel på et 10-årigt og et 15-årigt barn til, at man kan ramme dem med samme kampagne og ved 

brug af de samme virkemidler. Jeg vil i indeværende afhandling derfor arbejde med 10-13 årige børn som 

primær målgruppe i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen.  



TEORI I
4
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7. Barn af et digitaliseret samfund 
 

Indeværende afsnit indeholder en gennemgang af afhandlingens anvendte teori indenfor børn og deres digita-

le vaner og forbrug. Teorien er udvalgt på baggrund af opgavens problemformulering og dertilhørende un-

derspørgsmål. 

Dette afsnit har derfor til formål, at danne det teoretiske fundament for forståelsen af børn og unges digitale 

adfærd.  

 

Som beskrevet indledningsvist ser jeg en mulighed i at forsøge at få børn i bevægelse ved at appellere til 

deres digitale vaner og forbrug, ved at anvende et digitalt værktøj som en gamificeret bevægelses-app som 

strategisk kampagne-element i Get Moving kampagnerne. På baggrund heraf, finder jeg det relevant at bely-

se børn og unges medievaner og forbrug, for at få en større forståelse for hvorfor gamification har potentiale 

indenfor denne målgruppe. 

Jeg vil i de følgende afsnit indledningsvist redegøre for det digitale samfund, som afhandlingens målgruppe 

vokser op i og er en del af. Dernæst vil jeg redegøre for børn som forbrugere af digitale medier, deres medie-

kultur, og afslutningsvis hvordan børns leg er blevet digitaliseret. 

 

7.1 Det digitale samfund 

I år 2016 lever vi i høj grad i et digitalt samfund, hvor digitale tjenester for hver dag får større og større be-

tydning, for den måde hvorpå vi lever vores liv. Det er stort set umuligt at være borger i det danske samfund 

uden at have internetadgang og computer, hvorfra man i dag handler ind, bestiller tid til læge og tandlæge, 

læser avis og ser tv. Ifølge Nyboe (2012) er tilkomsten af computeren og internettet dog ikke den eneste må-

de hvorpå samfundet er blevet digitaliseret:  

 

”Digitaliseringen indbefatter ikke alene tilkomsten af en række digitale medier, herunder naturlig-

vis først og fremmest computer og internet, men også det fænomen, at mange analoge medier har 

fået digital form” (ibid.: 12).  

 

Et eksempel på et analogt medie, der har fået digital form er tv’et, hvor seeren nu kan gå på nettet og gense 

en udsendelse og vælge præcis, hvornår han eller hun vil se tv. Dette medfører at intet kun er ”her og nu”. 

Ligeledes er nyheder ikke forbeholdt morgenavisen eller de faste nyhedsudsendelser på tv. Forbrugeren kan 

hele dagen via sin smartphone blive opdateret på nyhedsfronten ved at gå på avisernes hjemmeside og læse 

avisen digitalt eller ved at få automatiske nyhedsopdateringer vha. apps. Digitaliseringen har dermed medført 

en konstant tilgængelighed af mediernes indhold (Nyboe, 2012). 

Ifølge Stig Hjarvard (2008) lever vi, børn såvel som voksne, i et digitaliseret samfund, hvor medierne har 

infiltreret både kulturen og samfundets institutioner:  
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”Det aktuelle samfund er gennemsyret af medierne i en sådan grad, at medierne ikke længere kan 

tænkes adskilt fra kulturens og samfundets øvrige institutioner” (ibid.: 13).  

 

Afhandlingens målgruppe, de 10-13 årige danske børn, vokser derfor op i en verden, der dag for dag bliver 

mere digitaliseret. Nutidens børn og unge har ikke kendt til en verden uden internet, og de har i høj grad ta-

get de digitale medier til sig og integreret dem i deres hverdag i alt hvad det indebærer af leg, læring og soci-

ale aktiviteter (Safer Internet Centre Denmark, 2014). 

 

7.2 Børn som forbrugere af digitale medier  

I dag taler man om, at børn og unge udgør et primært marked, forstået på den måde, at de har egne penge til 

rådighed som de med vilje og myndighed kan bruge på de ønsker og behov de har (Nyboe, 2012). Børn er 

altså primære forbrugere, der ikke kun råder over egne penge, men også selv råder over mange forskellige 

digitale medier.  

Tidligere havde en husholdning en radio og et tv, som blev administreret af forældrene. I dag har de fleste 

børn og unge både mobiltelefon, tv på værelset og egen computer plus eventuelt en tablet eller en PlayStati-

on (Hjardvard, 2008). De er altid online og kun et klik væk fra deres venner.  

Afhandlingens målgruppe, de 10-13 årige børn, kaldes i adfærdsteorier og af marketingfolk bl.a. for at være 

en zapperkultur. Dette begreb er med til at beskrive målgruppens forbrugeradfærd, som den ses fra marke-

ting og forbrugeradfærdsfeltet, og er derfor relevant for hvordan der kommunikeres til denne målgruppe som 

forbrugere af digitale medier. Zapperkulturen er kendetegnet ved at børnene og de unge hurtigt kommer til at 

kede sig og derfor zapper videre til næste produkt eller medie. Ligeledes gælder det, at disse ”zapper-børn” 

kan bruge og bevare overblikket over flere medier på én gang (KidsNTweens, 2010). 

 

7.3 Børn og unges mediekultur 

Nyboe (2012) omtaler børn og unges mediekultur som en globaliseret skærmkultur, idet hvad enten det dre-

jer sig om leg, læring eller social interaktion indgår der som regel et skærmmedie; tv, biograf, smartphone, 

computer, spilkonsol, tablet m.m. Ifølge Nyboe (2012) anvendes medier forskelligt afhængigt af især alder 

og interesser. Anskuet således kan man derfor tale om, at der eksisterer to mediekulturer: børn og unges 

overfor de voksnes mediekultur, der Ifølge Nyboe (2012) kendetegnes således: 

 

”Børnenes og de unges mediebillede, der bygger på en digital medielogik (medierne forbinder sig 

med hinanden og er integrerede i livet som sådan), og de voksnes, der bygger på en analog medie-

logik (medierne fungerer adskilt og til hver deres tid)” (ibid.: 14). 



 

20 af 84 

Børn skelner ikke mellem at være offline og online på samme måde som voksne. Med andre ord smelter livet 

i og udenfor medierne sammen for børn og unge.  

Børn og unges mediekultur er i høj grad præget af det Nyboe (2012) kalder for web 2.0. Web 2.0 er et socialt 

internet, der inviterer brugeren til selv at deltage ved at publicere indhold, tekst, billeder på sociale medier, 

hvor det mest kendte og populære eksempel må være Facebook.  

For børn og unge på de sociale medier er deltagelse og relationsdannelse i centrum: 

 

”I det sociale internets tidsalder anvender mennesker, herunder især de opvoksende generationer af 

større børn og unge, sociale medier til kommunikation og samvær, til at skabe og vedligeholde net-

værk og relationer” (ibid.: 13).  

 

Nyboe (2012) argumenterer for, at især for børn og unge er digital relationsdannelse en helt naturlig måde at 

forholde sig til sig selv og sin verden på, ligesom det ikke er noget de tænker over. De gør det bare.  

 

7.4 Den digitaliserede leg 

Som tidligere nævnt er medierne samfundet og samfundet er medierne (Hjardvard, 2008), og denne udvik-

ling har bl.a. ændret børns leg radikalt. Hjarvard (2008) taler om at legen er blevet medialiseret. Hvor leg 

førhen var forbundet med fysisk aktivitet, enten ved at børn selv bevægede sig eller bevægede fysisk legetøj 

som bolde, dukker og biler rundt, drejer leg i dag sig i højere grad om mental aktivitet, hvor billeder, lyd og 

simulering er vigtige komponenter. Ligeledes har den sansemotoriske aktivitet ændret karakter, hvor gen-

stande i dag i højere grad opleves gennem visuel repræsentation på en skærm og styres vha. mus, joystick 

eller lignende (ibid.).  

Hjarvards perspektiver på den medialiserede leg, understøttes i rapporten Børn og Unges Digitale Kultur og 

Trivsel 2012-2014, udgivet af Safer Internet Centre Denmark (2014), der argumenterer for sammensmeltnin-

gen af spil og digitale sociale medier:  

 

”For børn er sociale medier et spil – og spil er et socialt medie. Spil favner et væld af potentialer 

for børn og unges legekultur, læring, identitetsdannelse og sociale relationer både i uformelle og 

formelle sammenhænge. Børnenes spilbrug handler ikke kun om aktiviteten inden for spillet, men 

også omkring spillet, og de bruger spil som sociale medier til at kommunikere med deres netværk” 

(ibid.: 9). 

 

Som ovenstående citat demonstrerer, spiller børn og unge ikke kun for spillets skyld. Derimod er spil og 

sociale medier, i børnenes perspektiv, gensidig integrerede, hvor spil anvendes som et socialt medie, hvor-
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med de netværker og kommunikerer med vennerne. Safer Internet Centre Denmark (2014) åbner i ovenstå-

ende ligeledes op for spils potentialer for børn og unges leg, læring og sociale relationer. 

En af de, der mener, at de digitale medier er et værktøj for børn og mere end blot underholdning, er Stine Liv 

Johansen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet: 

 

”Digitale medier, viser mine studier, indgår i den måde, børn skaber relationer, kommunikerer, 

hygger og leger sammen på. Børn er ikke nødvendigvis asociale, når de bruger digitale medier, selv 

om det meget ofte er den fordom, som hersker blandt forældre” (Johansen i Fejerskov, 2016). 

 

Ifølge Johansen, forventer børn og unge dog at være aktive deltagere og skabere at det digitale indhold:  

 

”I det sociale internets tidsalder er brugeren i centrum og deltager aktivt i forskellige kulturelle og 

sociale aktiviteter. Dette træk ved internettet appellerer stærkt til børn og unge, der ganske enkelt 

har det sjovest, når de kan gøre noget selv. Børn og unge har da også hurtigt vænnet sig til deres 

nye digitale muligheder for deltagelse og forventer i stigende grad at kunne være aktivt deltagende 

og kommunikerende, når de går på internettet. Bliver formidlingen for passiv og indholdet for sta-

tisk, mister de hurtigt interessen” (ibid.).  

 

De digitale medier udfordrer, ifølge Johansen, dermed den traditionelle kulturformidling, idet børn og unge 

altid kun er et klik væk fra deres venner og altid har underholdning og et social netværk ved hånden via deres 

smartphones. Børnene er derfor vant til et meget højt ”(inter) aktivitetsniveau” (Johansen i Fejerskov, 2016.).  

 

8. Opsummering 
 

Nutidens børn og unger er præget af en digital zapperkultur, hvor verden ses gennem en skærm. De er altid 

online via smartphones, computers og tablets, og derfor er venner, aktiviteter og underholdning altid indenfor 

rækkevidde. Børnene lever i web 2.0, hvor legen, den digitaliserede leg, foregår på de sociale medier, hvor 

de spiller spil, deler billeder og indhold samt netværker med andre børn og unge. Børn og unge vil være akti-

ve medskabere af det digitale indhold, og mister hurtigt interessen hvis indholdet på de digitale medier bliver 

for statisk eller passivt. 

 

  



TEORI II
5
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9. Gamification – et værktøj til at ændre adfærd 

Dette afsnit har til formål at redegøre for den viden der på nuværende tidspunkt forelægger i litteraturen om 

gamification som hjælpemiddel til ændring af adfærd. Ydermere vil dette afsnit gå i dybden med de mest 

anvendte spil-elementer og hvorledes de er i stand til at motivere brugeren af en gamificeret intervention.  

 

De følgende afsnit vil indledningsvist præsentere gamification som begreb, dernæst gamification som moti-

vation og de forskellige spil-elementer. Afslutningsvis vil jeg redegøre for gamification i et mere specifikt 

perspektiv i henhold til afhandlingens problemstilling. Her vil jeg belyse gamification som værktøj i sund-

hedsrelaterede kontekster målrettet børn og unge.  

 

9.1 Gamfications opstandelse og definition  

Man har kendt til gamification i nogle år, og allerede i 1980’erne startede man med at kigge på hvordan spil-

mekanismer kunne anvendes til mere seriøse formål end blot underholdning, på baggrund af den tanke at 

millioner af mennesker hver dag bruger timer på spil med intet andet formål end ren og skær underholdning. 

Den bagvedliggende tanke er forestillingen om, at man bør kunne anvende al den tid og alle de penge til 

mere seriøse formål som uddannelse, adfærdsændring og træning, hvor personen føler sig underholdt og har 

det sjovt imens. Det var dog ikke før omkring årtusindskiftet at man begyndte at udforske de forskellige 

aspekter af  brugeroplevelse og spildesign for sjov, underholdning og motivation og ikke før 2011, at der var 

nogen (Sebastian Deterding), der satte sig for at definere gamification som mere end blot et begreb opstået i 

medieindustrien.  

Sebastian Deterding, en tysk digital designer og researcher fra Hamburg University, har altså været med helt 

fra gamifications start og er forfatteren bag meget af den mest citerede litteratur herom. Deterding er derfor 

helt central i forskningen af gamification og er derfor et godt udgangspunkt til at beskrive de centrale per-

spektiver på gamification.  

Ifølge Deterding (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011) opstod selve begrebet gamification i den digita-

le medieindustri i 2008, men det var ikke før sidste halvdel af 2010 at gamification for alvor vandt indpas. 

Gamification er siden da blevet forsøgt anvendt på mange og vidt forskellige interventioner i forbindelse 

med både kundeloyalitet, medarbejder motivation, uddannelse og sundhed. Selvom begrebet Gamification 

officielt først opstod i 2008, har selve ideerne bag gamification eksisteret i flere år, dog under forskellige 

termer som serious games, productivity games, surveillance entertainment, funware, playful design og 

behavioral games (Deterding et al., 2011), der den dag i dag stadig anvendes, omend termen gamification 

har formået at etablere sig som det alment accepterede begreb.  

Deterdings (2011) første og korte definition af gamification  lyder:  

  

”The use of game design elements in non-game contexts” (ibid.: 9). 
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Undervejs i sin forskning udbygger Deterding (2011) dog denne første definition med flere aspekter og per-

spektiver på gamification, bl.a. dets formål som værende at forbedre brugeroplevelse og at engagere:   

 

”Gamification is an informal umbrella term for the use of video game elements in non-gaming sys-

tems to improve user experience (UX) and user engagement” (Deterding, Sicart, Nacke, O’Hara 

& Dixon, 2011: 2425, min markering).  

 

Deterding tilføjer efterfølgende gamification yderligere et formål, nemlig at motivere ønsket adfærd:   

 

”Instead of creating full games, gamification’s guiding idea is to use elements of game design in 

non-game contexts, products, and services to motivate desired behaviours” (Deterding, 2012: 14, 

min markering). 

 

Baseret på ovenstående definitioner og perspektiver på gamification og dens anvendelse, forstår jeg gami-

fication ved, at man kort sagt tager sjove, underholdende og afhængighedsskabende elementer og mekanis-

mer fra videospil og applicerer dem på virkelige situationer og aktiviteter, hvor man ønsker at motivere en 

adfærdsændring. Gamification defineres dermed som et værktøj hvormed formålet er at ændre individers 

adfærd. 

 

Eksempel på gamification – McDonald’s Coin Offer  

Et af de mere vellykkede eksempler på gamification findes hos McDonald’s med deres Coin Offer kampagne 

fra 2011. I et forsøg på at engagere og fastholde sin yngre målgruppe, valgte McDonald’s at markedsføre og 

brande sig til unge på de digitale medier. Her introducerede McDonald’s Virtual Coins, som kunne indsam-

les og bruges til at købe McDonald’s Coin Offer produkter i de fysiske restauranter. Måden hvorpå forbruge-

ren kunne indsamle disse coins var ved hjælp af et app-spil til smartphones, hvor forbrugeren i en skattejagt 

kunne indsamle coins direkte fra McDonald’s reklamer på bl.a. tv og Facebook. Appen blev den hurtigst 

downloadede app i Danmark nogensinde og var i 2013 downloadet mere end 390.000 gange i Danmark. På 

baggrund af Coin Offer kampagnen steg McDonald’s brand favorability blandt personer mellem 15-19 år 

med 12 %, ligesom McDonald’s markedsandel i samme målgruppe indenfor Quick Serving Restaurants ka-

tegorien steg med hele 21 % (Kreativitet & Kommunikation, 2013: 14). Ud over at øge deres markedsandel 

og styrke deres brand hos den ønskede målgruppe, formåede McDonald’s altså vha. gamification i form af et 

app-spil at styre en specifik målgruppes adfærd. Først til at downloade app-spillet og derefter at synes bedre 

om McDonald’s brand og købe flere af deres produkter. 
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9.2 Gamification som motivation 

Som Deterding (Deterding et al., 2011; 2012) åbner op for, er gamification et strategisk værktøj, der kan 

motivere til adfærdsændring. Motivation er derfor et centralt begreb indenfor gamification, idet gamificati-

ons særlige egenskab netop er at motivere brugeren til at foretage en bestemt adfærd. Motivationspsykolo-

gisk viden er derfor vigtig i gamification-design, idet man må forstå, hvordan man kan motivere sin mål-

gruppe. Indeværende afsnit vil derfor belyse motivation set fra et gamification-perspektiv. 

 

Motivationspsykologi 

For at kunne hjælpe mennesker til at blive motiverede og finde drivkraften, må man selvsagt have en god 

viden om, hvad motivation er og hvordan den påvirker menneskets psyke, hvormed dette afsnit anses som 

værende relevant i forståelsen af gamification og dens evne til at motivere. 

Motivation er menneskets drivkraft i alt hvad vi gør, og som Ryan og Deci (2000) fremsætter, er motivation 

vigtig, fordi den har konsekvenser og fordi motivation producerer:  

  

”[...], motivation is highly valued because of its consequences: Motivation produces” (ibid.: 69). 

 

Uden motivation agerer mennesket ikke. Det har ingen drivkraft. Derfor argumenter Ryan og Deci også for, 

at det er særdeles vigtigt for bl.a. lærere, forældre og sundhedsfaglige, at de forstår hvad motivation er, og 

hvordan man motiverer (ibid.).  

Ser man motivation fra et behavioristisk læringsperspektiv, er motivation et resultat af tidligere positive og 

negative oplevelser, som influerer og bestemmer individets adfærd, og derfor er omgående feedback på en 

handling en central mekanisme for motivation (Sailer et al., 2013).  

 

Indre og ydre motivation 

Motivation er individuelt, og derfor er det vidt forskellige ting, der motiverer os. Dog har belønninger og 

straf vist sig at have en vis evne til at motivere mennesker til at udføre en bestemt adfærd: 

 

”Vejen til at forbedre en præstation, øge produktiviteten og anspore til udmærkelse er at belønne de 

gode og straffe de dårlige” (Pink, 2011: 31).  

 

Således motiveres folk til at yde og forbedre sig, fordi der er en belønning. Belønningen er kernen i motiva-

tionen, men denne belønning kan have mange former og opleves som enten indre (intrinsic) eller ydre (ext-

rinsic). Ifølge Zichermann (2011) kan indre og ydre motivation i korte vendinger, defineres således:  
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“In simple terms, intrinsic motivation is an innate drive to do something (or your pursuit of activi-

ties that are rewarding in and of themselves). Extrinsic motivation pushes you to do (or avoid) 

something because of an external reward or punishment” (ibid.: 1). 

 

Er man motiveret af ydre faktorer udfører man således en handling, fordi man vil opnå enten en belønning, 

f.eks. penge, eller undgå en straf, der ligger udenfor selve handlingen, deraf ydre motivation. Er man motive-

ret af indre faktorer, udfører man en handling udelukkende for handlingens eller aktivitetens skyld, fordi man 

finder denne underholdende eller interessant i sig selv, deraf indre motivation.  

Vigtigheden i at forstå ikke kun hvad der motiverer mennesker, men også hvad forskellen på indre og ydre 

motivation er, er ifølge Zichermann (2011), at det giver os en dybere forståelse for individets indre motivati-

oner og hvordan disse tilfredsstilles. Desuden bliver man som designer af gamification nødt til at vide hvilke 

belønninger brugere værdsætter, således at man kan fokusere på at skabe de rette incitamenter.  

 

Gamification og indre motivation 

Den grundlæggende strategi bag gamification er bl.a. at man vha. ydre motivation i form af belønninger som 

point, badges og trofæer taler til brugerens indre motivation til at handle og ikke nødvendigvis ønsket om 

f.eks. at være mere aktiv og blive sundere. Det er altså disse ydre belønninger ved gamification, der skal 

hjælpe brugeren til at opnå en indre motivation.  

Når mennesker er indre motiverede handler de af interesse og ”fordi det er sjovt”. Denne handling er spontan 

og er ikke udført, fordi man får en belønning eller en straf: 

 

“And this is what particularly characterizes intrinsically motivated activities – they are experienced 

as fun and enjoyable. It is thus important to note that the main “reason” people provide for engag-

ing in sport activities is that they find them interesting, challenging, and enjoyable” (Ryan, Wil-

liams, Patrick & Deci, 2009: 109 ). 

 

Gamification har altså til formål at appellere til folks indre motivation ved at gøre en ellers kedelig/triviel 

aktivitet sjov og interessant. Mennesker oplever indre motivation, fordi de har psykologiske behov, og når 

disse behov involveres og stimuleres ved en aktivitet, fører det til en indre tilfredsstillelse. 

 

Self-Determination Theory   

Som Zichermann (2011) og flere andre forfattere indenfor både motivation og gamification hævder, er der en 

klar kobling mellem indre motivation og motivationsteorien Self-Determination Theory. Da indre motivation 

er et centralt tema i gamification teorien, må der altså også være en klar forbindelse mellem gamification og 

Self-Determination Theory. I følgende afsnit, vil jeg derfor redegøre for Self-Determination Theory (SDT). 
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Ifølge Deci & Ryan (1985), forfatterne bag SDT har omfattende research påvist at behovet for self-

determination (selvbestemmelse) er grundlaget for indre motivation og at nægtelse af selvbestemmelse di-

rekte underminerer indre motivation. Grundtanken med SDT er netop at vi mennesker gerne vil bestemme 

selv og derfor ikke bryder os om at blive kontrolleret af ydre faktorer. Bliver vi det, daler motivationen.  

SDT består af tre indre psykologiske behov: Behovet for selvbestemmelse (autonomy), at kunne anvende 

sine kompetencer (competence) og behovet for at høre til (social relatedness) (ibid.). Ifølge Deci & Ryan 

(2000) er disse tre psykologiske behov universelle for alle mennesker, uanset køn, alder og kultur, idet de 

motiverer individet til at handle og agere.  

Self-Determination Theory er en omfattende motivationsteori, som jeg på grund af afhandlingens begrænse-

de omfang ikke vil redegøre yderligere for. SDT’s formål er i denne afhandling at tilføre gamification teorien 

endnu et perspektiv, hvor brugerens indre motivation for at interagere med gamification interventionerne 

afhænger af brugerens følelses af selvbestemmelse, tilhørsforhold og kompetencer. Anlægger man et SDT 

perspektiv på gamification må gamification altså søge at appellere til brugerens indre motivation ved at sigte 

mod at opfylde brugerens tre psykologiske behov for competence, autonomy og social relatedness:  

 

” a) Players are likely to be motivated if they experience the feeling of competence. 

b) Payers are likely to be motivated if they experience the feeling of autonomy. 

c) Players are likely to be motivated if they experience the feeling of social relatedness” (Sailer, 

Hense, Mandl & Klevers, 2013: 33). 

 

Disse tre psykologiske behov findes således vigtige at have for øje, når man designer gamificerede interven-

tioner. 

9.3 Gamification: Motivation igennem on screen spil-elementer  

Som belyst i foregående afsnit er motivation et centralt begreb i gamification. Dette afsnit omhandler de 

nærmere gamification elementer, hvis formål er at motivere brugeren til at foretage bestemte handlinger. 

Disse elementer kaldes for spil-elementer, og er med andre ord gamifications strategiske byggesten. Disse 

spil-elementer vil blive beskrevet i nærmere detaljer i indeværende afsnit. 

Deterding (2011; 2012) beskæftiger sig primært med gamification som overordnet begreb, og arbejder ikke 

dybere indenfor de enkelte spil-elementer. I de følgende afsnit, supplerer jeg derfor med forskere, der be-

skæftiger sig med de enkelte gamification-strategier og spil-elementer for at få en dybere forståelse for disse 

elementer, herunder hvordan de påvirker brugerens engagement og motivation for at interagere med den 

gamificerede intervention.  

Dette afsnit findes relevant, idet man for at forstå gamification må forstår de enkelte spil-elementers virke-

midler, samt hvordan og hvorfor de motiverer og engagerer brugeren.  
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Hvad er spil-elementer?  

Gamification er i høj grad produktet af en række spil-elementer, der påføres den givne teknologi, service 

eller oplevelse, der ønskes gamificeret. Spil-elementerne er med andre ord de on-screen funktioner som bru-

geren interagerer med og er dermed midlet til at skabe motivation og engagement.  Jeg vil derfor argumente-

re for, at en stor del af den motiverende egenskab ved gamification er summen af de enkelte spil-elementers 

evne til at motivere og engagere brugeren. I løbet af de følgende afsnit vil jeg gå i dybden med disse spil-

elementer og de motivationspsykologiske stratgier der ligger bag dem.  

 

Ens for spil-elementerne er, at de har til hensigt at skabe motivation og engagement igennem spillerens inter-

aktion med spillet, ligesom de har klare forbindelser til adfærdsændrings-strategier (Cugelman, 2013).  

Argumentet for at disse elementer skulle kunne motivere folk til at ændre adfærd findes, som tidligere nævnt, 

i den tanke at hvis videospil, designet udelukkende til underholdning, er i stand til at motivere folk til at en-

gagere sig i dem og spille i timevis, må elementer fra disse videospil ligeledes være i stand til at gøre ikke-

spil-relaterede produkter, aktiviteter og services mere underholdende og engagerende (Deterding et al., 

2011). Ifølge Deterding et al. (2011) kan spil-elementer defineres som elementer der er karakteristiske for et 

spil:  

 

”Elements that are found in most (but not necessarily all) games, readily associated with games, 

and found to play a significant role in gameplay” (ibid.: 12).  

 

I min teorigennemgang fandt jeg, at teorien omkring spil-elementer og deres evne til at motivere brugeren 

var noget uklar fra forfatter til forfatter (Cugelman, 2013; Robson, Plangger, Kietzmann, McCarthy & Pitt, 

2015; Brigham, 2015; Zichermann & Linder, 2010.) Alle er dog enige om at gamification består af nogle on-

screen funktioner og virkemidler taget fra spillets verden. Jeg fandt at forskellige teoretikere anvender for-

skellige begreber som mechanics, heuristics, design, patterns, principles og methods om disse elementer fra 

spil, som jeg derfor har valgt at kalde spil-elementer. Begreberne er dog ikke det eneste der er uklart, også 

hvilken slags motivation de enkelte spil-elementer appellerer til hos brugeren er uklar og tvetydig. Om end 

der er større enighed om en definition af gamification, er der altså i teorien store forskelle på hvordan gami-

fication motiverer ved hjælp af spil-elementerne. På baggrund af teorigennemgangen fandt jeg altså ikke en 

klar skildring og beskrivelse af, hvad der er spil-elementer, og hvordan de menes at kunne motivere brugeren 

til at ændre adfærd.  

På baggrund af denne problematik, har jeg på baggrund af teorigennemgangen udfærdiget nedenstående 

oversigt, hvis formål er at give et overblik over hvilke spil-elementer, der appellerer til hvilken motivation, 

sådan som jeg forstår det på baggrund af den bearbejdede teori.  
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Oversigt over motivation og spil-elementer (Egen tilvirkning på baggrund af Cugelman, 2013; Robson et al., 2015; 

Brigham, 2015; Zichermann & Linder, 2010).    

 

 

Belønning som motivation 

En måde hvorpå brugeren kan motiveres er ved hjælp af forskellige belønninger. Belønninger findes i mange 

varianter og former, hvor badges (oversat: trofæer), positiv feedback og points er populære on-screen spil-

elementer. 

I indeværende afsnit belyses de hyppigt anvendte badges og feedback som spil-elementer, hvormed strategi-

en er at motivere gennem belønning. Det siger sig selv, at brugeren må føle, at spil-elementerne er en beløn-

ning, før at de kan siges at have en motiverende effekt.  

Ifølge Pereira, Duarte, Rebelo & Noriega (2014) er belønning i form af feedback og badges indikatorer på 

succes og er vigtige for brugerens motivation:  

 

”Adding feedback and rapid rewards (e.g., points, badges, statuses), at the right time, are used as 

indicators of success and are an important feature for motivation” (ibid.: 745). 

 

 Feedback 

Feedback fungerer på den måde, at brugeren får konkret og direkte feedback på sin interaktion med den ga-

mificerede oplevelse. Når brugeren foretager en positiv handling, affødes direkte tilsvarende feedback, der 

indirekte motiverer brugeren til at gentage handlingen:  

 

”Players are likely to be motivated if gamification provides immediate feedback in form of posi-

tive and negative reinforcement. Players are likely to be motivated if gamification offers rewards” 

(Sailer et al., 2013: 32). 

Motivation Spil-elementer (on-screen) 

Belønning 

 

 Badges (trofæer) 

 Feedback  

 Point 

 Titler 

Progression og flow 

 

 Udfordringer 

 Levels 

Konkurrence  

 

 Leaderboards 

 High score lister 

Social interaktion og samvær 

 

 Socialt netværk 

 Opkobling til globale sociale medier 
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Alle mennesker har brug for ros og komplimenter, og derfor tiltaler især positiv feedback os. 

I 1971 beviste Edward Deci første gang at positiv feedback kan forstærke indre motivation (Deci & Ryan 

1985).  Positiv feedback motiverer brugeren til at gentage den handling, der affødte den positive feedback, 

som i sidste ende kan medføre at handlingen bliver en vane for brugeren.  

Ifølge Robson et al. (2015), skal den rette adfærd belønnes så hurtigt som muligt efter en god performance. 

Forsinket belønning medfører nemlig mindre chance for at den ønskede adfærd gentages (Ibid.: 7). Anvendt 

korrekt, kan feedback være med til at vedligeholde brugerens motivation og positive oplevelse af den gami-

ficerede oplevelse (Gamificationguide.dk). 

 

 Badges 

Badges eller trofæer et af de mest populære spil-elementer og det der har fået størst fokus i litteraturen og 

forskningen omkring gamification (Hamari, 2015). Et badge er en virtuel belønning for at brugeren har op-

nået et delmål i spillet eller foretaget en ønsket handling (ibid.). Et badge består af et signalerende element 

(visuelle og tekstuelle kendetegn ved et badge), en belønning (det opnåede badge) og de opfyldende betin-

gelser, der bestemmer hvordan et badge opnås. Et badge gør brugeren i stand til at vise sine bedrifter frem 

for andre brugere.  

Den underliggende psykologiske teori bag et badge er, at de motiverer brugeren, idet et badge repræsenterer 

evner og gode resultater. Brugeren vil da forsøge at opnå flere badges, idet det er et symbol for gode resulta-

ter og egenskaber. Som tidligere nævnt er det dog vigtigt, at brugeren føler, at det pågældende badge repræ-

senterer en værdi, som er interessant for brugeren (ibid.).  

Ifølge Hamari (2005) er en af de klare styrker ved badges, at de appellerer til brugerens indre motivation, 

omend selve badget er en ydre motivation: 

 

“Furthermore, because of their visual element (the badge itself) and the included descriptions re-

garding the goal and how to unlock a badge, they may also be accompanied by narrative elements 

and challenges that have been found to give rise to intrinsic motivations” (ibid.: 2). 

 

Som Hamari (2005) fremsætter, er badges ofte akkompagneret af fortællende elementer og udfordringer, der 

har påvist at øge brugeren indre motivation. Badges er desuden i stand til at guide brugerens adfærd, idet de 

sætter klare mål om hvad og hvordan de kan opnås. Derfor giver de brugeren en klar ide om, hvordan den 

pågældende gamificerede intervention skal avendes, og hvad der forventes af brugeren, hvormed antallet og 

kvaliteten af brugerens positive handlinger øges (Hamari, 2015).  

Ydermere giver et badge, Ifølge Zichermann & Linder (2010) brugeren mulighed for at vise sine sejre både 

indenfor og udenfor selve den gamificerede kontekst: 
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“[…], Players must attach meaning to game mechanics in order for the game to be validated. Badg-

es are therefore useful since they provide players an opportunity ´to display their accomplishments 

inside and outside the Funware
1
 itself […]” (ibid.: 74-75). 

 

Ligeledes hævder Zichermann & Linder (2010), at et badge er en indirekte måde, hvorpå brugeren kan ”blæ-

re sig” med sine gode resultater, idet det er mindre synligt, at der er tale om blær:  

 

“The badge’s value is a powerful and fundamentally social game mechanic. While society general-

ly discourages personal claims of accomplishment like bragging, badges allow boasting without be-

ing obvious” (ibid.: 75). 

 

Progression og flow som motivation 

Level og udfordringer er spil-elementer, der skal motivere brugeren ved at føle progression og flow i den 

gamificerede oplevelse. Flow anvendes især i videospil, hvor spilleren kan opleve at blive helt opslugt i spil-

let. Indenfor gamification, taler man ikke om flow på helt samme måde, idet der ikke er tale om et decideret 

spil. I stedet gælder det, at der må være flow på den måde, at udfordringernes sværhedsgrad matcher bruge-

rens kompetencer. Det siger sig selv, at det er vanskeligt at sikre sig, at alle brugere oplever flow, idet bru-

gerne vil have forskellige evner og kompetencer og dermed opleve sværhedsgraden af udfordringerne for-

skelligt (Cugelman, 2013).  

 

 Levels og udfordringer 

Levels er en måde hvorpå man kan skabe progression og følelsen af fremdrift hos brugeren ved at motivere 

brugeren til at gøre en ekstra indsats for at opnå næste level. Levels guider brugeren videre i den gamificere-

de intervention og gør denne i stand til at regne næste skridt ud: 

 

“Levels guide longer-term objectives that motivate players to continue playing in an effort to reach 

a higher status” (Zichermann & Linder, 2010: 78). 

 

Ifølger Zichermann & Linder (2010) er levels ydermere med til at motivere længerevarende adfærd, idet de 

modsat badges og trofæer kræver, at brugeren gennem længere tid gør en større indsats og udfører bestemte 

handlinger. Måden hvorpå brugeren kan stige i levels, er bl.a. ved at overkomme en række udfordringer, der 

gradvist stiger i sværhedsgrad. Ifølge Robson et al. (2015) må der hele tiden komme nye udfordringer til så 

brugeren ikke kommer til at kede sig.  

                                                      
1
 Funware er endu en term for gamification. 
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Hvis brugerens spil-evner matcher sværhedsgraden af udfordringerne, taler man om førnævnte flow-tilstand. 

Er udfordringerne for vanskelige, bliver brugeren stresset og irriteret og vil stoppe sit brug af den gamifice-

rede intervention. Omvendt er udfordringerne for lette, vil spilleren kede sig og stoppe. Ifølge Cugelman 

(2013) er flow det man som designer af spil og gamification ønsker at opnå:  

 

”Bringing people to this state of mind is a key goal in game design” (ibid.: 4).   

 

Konkurrence som motivation 

Tæt forbundet med spil-elementet udfordringer findes konkurrence-elementet, idet at konkurrere mod og 

udfordre andre mennesker for mange er en motiverende faktor, der motiverer brugeren til fremdrift (Gami-

ficationguide.dk). Konkurrencegenet er et gen stort set alle mennesker besidder i større eller mindre grad. 

Tilføres der et konkurrence-element til den gamificerede oplevelse giver det brugeren noget at stræbe efter, 

et mål der skal opnås, eller en bruger der skal vindes over. Konkurrence-elementer kan ydermere være en 

måde at ”lokke” brugere ind i den gamificerede intervention. Ved at appellere til brugerens konkurrencegen, 

vil denne måske gøre ting, den ikke ellers ville have gjort, fordi lysten til at vinde overskygger (ibid.). 

 

 Leaderboards og high score lister 

Leaderboards og high score lister taler til brugerens konkurrencegen, idet det synliggøres, hvordan andre 

bruger klarer sig og gør således brugerne i stand til at sammenligne sig selv og sine egne præstationer med 

andre brugere. Ifølge Zichermann & Linder (2010) kan selv simple leaderboards, som f.eks. Facebooks op-

tælling over hvor mange venner en bruger har, påvirke menneskers adfærd. Ligeledes argumenterer de for, at 

leaderboards og high score lister udemærker sig ved, at brugeren har let ved at afkode dem.  

 

Social interaktion og samvær som motivation 

En lang række forskere indenfor spildesign, påpeger den sociale interaktion med andre spillere som værende 

en særdeles vigtig motivation. Suhonen, Väätäjä, Virtanen & Raisamo (2008) påpeger, at denne interaktion 

er vigtigt, uanset om den foregår ved, at venner er til stede mens en enkelt bruger spiller, eller det er i forbin-

delse med et offline eller online spil, hvor flere brugere spiller samtidig:  

   

”Findings emphasize the importance of social aspects in gaming in form of presence of friends 

while gaming, or in offline or online multiplayer gaming” (ibid.: 18). 

 

Ifølge Hamari & Koivisto (2015) har studier påvist at social opbakning i forbindelse med en gamificeret 

intervention øger fysisk aktivitet. Derfor argumenter de for, at flere studier indikerer, at det sociale aspekt og 

især opbakning fra andre mennesker kan have en positiv effekt på brugeren motivation for at ændre adfærd. 



 

32 af 84 

Ydermere er individer mere tilbøjelige til at engagere sig i ting som de opfatter, at andre er engagerede i 

(Hamari, 2015).  

Som nævnt har mennesket et psykologisk behov for at føle sig beslægtet; at føle de hører til og er forbundet 

med andre mennesker, jf. SDT (Deci & Ryan, 2000). Når disse behov opfyldes i en given kontekst, vil den 

oplevede beslægtethed føre til øget indre motivation overfor en aktivitet relateret til den givne kontekst. På 

baggrund af denne tanke kan det med andre ord siges, at føler en bruger beslægtethed med andre brugere 

igennem en gamificeret intervention, vil denne motiveres til at engagere sig yderligere i interventionen og 

fortsætte sit brug. 

 

 Socialt netværk og opkobling til sociale medier 

En måde hvorpå der kan skabes social interaktion i og omkring den gamificerede intervention er f.eks. ved at 

benytte sig af sociale medier i forbindelse en gamificeret intervention, hvor brugeren kan oprette forbindelse 

til et allerede eksisterende socialt netværk, f.eks. Facebook. En anden mulighed er at oprette sit eget sociale 

netværk i og omkring interventionen, hvor brugeren får mulighed for at interagere med andre brugere. At 

tilføje sin intervention et socialt netværk eller koble sig til allerede eksisterende sociale platforme, giver bru-

geren en mulighed for at konkurrere mod andre brugere, udfordre dem og kommentere på vennernes levels 

og trofæer.   

9.4 Overvejelser i gamification design 
 

Ifølge Zichermann (2011) må vellykket gamification tage brugeren igennem oplevelsen ved brug af ydre 

belønninger og et design, der taler til brugerens indre motivation. For at brugeren føler engagement til at 

rejse gennem den gamificerede oplevelse, kræver det, at oplevelsen indeholder incitament, udfordring, be-

lønning og feedback. 

Ifølge Robson et al.(2015) er spil-elementerne nøglen til at sikre at brugeren belønnes på en måde, så denne 

motiveres til at ændre adfærd. Ligeledes er de rette spil-elementer vigtige, idet de har til formål at bidrage til 

dynamik og følelser hos brugeren (ibid.). Desuden påpeges vigtigheden i at overveje hvilke spil-elementer, 

man som designer af gamification vælger at anvende i sin intervention, idet de er statiske og derfor vanskeli-

ge at ændre, når først den gamificerede intervention er ”ude”. Ydermere må man have en god forståelse for 

sine brugeres motivationer og ønsker for at kunne designe engagerende gamification oplevelser:  

 

“Understanding the desires and motivations of players is key to designing engaging gamified expe-

riences” (Robson et al., 2015: 7). 

 

Cugelman (2013) argumenterer for at teknologi kun er overbevisende når det formår at anvende specifikke 

adfærdsændrende strategier. Disse overbevisende strategier er indenfor gamification spil-elementerne, som 
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er i stand til at motivere mennesker til at skifte mening, ændre attitude, holdninger og adfærd, og hvis disse 

fjernes, er den gamificerede intervention ikke længere overbevisende. Spil-elementerne er det, der gør gami-

fication overbevisende, idet de taler til modtagerens følelser af underholdning og engagement (ibid.). Spil-

elementerne engagerer altså spilleren, der igennem gentagen brug af den gamificerede intervention og på 

baggrund af spil-elementernes bagvedliggende strategier motiveres og langsomt påvirkes til at ændre adfærd.  

Cugelman (2013) fremsætter dog en vigtig pointe om, at man ikke blot kan regne med, at enhver interventi-

on, der indeholder spil-elementer vil være motiverende. Ofte er problemet at man forveksler overfladiske 

spil-elementer med dybere psykologiske strategier: 

  

“For instance, it is risky to believe that badges will motivate users, without considering the persua-

sive strategies that game tactics must satisfy, where a badge’s value comes from a community that 

places value on that badge, and where the badge’s value is further dependent on whether it transfers 

anything of value to the person” (ibid.: 2). 

 

Ifølge Cugelman (2013) er det altså ikke nok bare at tilføje sin intervention badges og derved regne med at 

de uden videre vil engagere og motivere brugeren til at foretage bestemte handlinger. For det første må man 

overveje om ens badge har en værdi for ens målgruppe, og dernæst om den enkelte bruger føler en værdi ved 

det badge. Et badge har således kun den værdi, som brugeren giver det. Denne præmis formulerer Cugelman 

(2013) således metaforisk:  

 

”Offering game tactics that do not satisfy persuasive strategies is like cooking dinner for someone 

with ingredients (game tactics) they do not like (strategies)” (:2). 

9.5 Gamification som strategisk redskab i sundhedsrelaterede kontekster  
målrettet børn og unge 
 

Indtil nu har jeg beskæftiget mig med gamification på et overordnet og generelt niveau. Med henblik på op-

gavens problemformulering, finder jeg det relevant at uddybe ovenstående generelle definition og forståelse 

af gamification med mere specifik teori omhandlende gamification i forbindelse med sundhedsfremme og 

adfærdsændring målrettet børn og unge. Årsagen herfor er, at jeg ønsker at få en forståelse af, hvad der alle-

rede er af eksisterende forskning på området, samt hvad denne forskning påviser. Indeværende afsnit vil 

derfor redegøre for dette. 

 

Efter omfattende research står det klart, at forskningen indenfor gamification i forbindelse med sundheds-

fremme og – forebyggelse på nuværende tidspunkt er begrænset, hvilket især gælder, når det drejer sig om 

børn og unge som målgruppe. Pereira et al. (2014) har dog som nogle af de få undersøgt anvendelsen af ga-
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mification i sundhedsrelaterede kontekster og argumenterer for, at gamification er et middel, hvormed man 

kan opnå positive resultater i sundhedsrelaterede kontekster ved at øge individets engagement og underhold-

ningsniveau, mens denne udøver sundhedsrelaterede aktiviteter: 

 

“Gamification provides the means to increase an individual’s (e.g. consumers, patients, healthcare 

workers) fun, engagement and compliance, while accomplishing wellness and/or healthcare activi-

ties, with positive results on the healthy outcomes and costs of services” (ibid.: 742). 

 

Pereira et al (2014) ser ligeledes stort potentiale i gamification målrettet specifikt mod børn: 

 

“It is well known that children always have a special propensity for games and show great mental 

capabilities and great skills to play… Once trained and motivated, children learn quickly. That is 

why, not surprisingly, they are the target that normally reaches the highest score and are the largest, 

as well as the most enthusiastic fans of game-like activities” (ibid.: 748). 

 

Med ovenstående citater argumenterer Pererira et al. (2014) for, at netop børn har de mentale kompetencer 

og evner, det kræver at spille, ligesom at de er lærenemme, hvis de er motiverede vel at mærke. Hun fastslår 

desuden, at børn er de mest entusiastiske fans af spil-aktiviteter.  

Zichermann & Linder (2010), sætter ydermere ligefrem lighedstegn mellem gamification og børn og unge:  

 

“Games are the preferred medium of the youth, and therefore, they are the future” (ibid.: xviii). 

 

For børn vil jeg argumentere for, at den primære motivation for at bevæge sig og være fysisk aktiv er, at det 

er sjovt. Et forskningseksperiment, foretaget af Sebire, Jago, Fox, Edwards & Thompson (2013), omhand-

lende børns motivation for fysisk aktivitet påviser da også, at interventioner, der fokuserer på, at børnene har 

det sjovt imens de er aktive, med større sandsynlighed fører til øget fysisk aktivitet sammenlignet med inter-

ventioner, der er baseret på at undervise børn om vigtigheden af og fordelene ved fysisk aktivitet.  

10. Opsamling på teorikapitel I og II 
 

Eftersom gamification er et værktøj, der fokuserer på de underholdende elementer, og som tidligere nævnt 

netop kan være med til at gøre fysisk aktivitet sjovt, vil jeg argumentere for, at der er belæg for at gamifica-

tion er et særligt velegnet strategisk redskab, når det gælder sundhedsfremme og -forebyggelse målrettet 

børn. Gamification kan, ved hjælp af de gennemgåede spil-elementer, frem for alt underholde og motivere 

brugeren.  
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Afsnit 7 tegnede især et billede af at børn og unge lever gennem deres smartphones, og at denne er en vigtig 

del af deres digitale vaner og forbrug, idet det er her, den direkte linje til vennerne og underholdning er. Idet 

sociale medier og spil-apps fylder meget i børns liv og leg vil jeg argumentere for at gamification kan være 

et særdeles anvendeligt redskab i forbindelse med at få især børn og unge til at ændre adfærd. 

På baggrund af den teoretiske gennemgang i teorikapitlernes to hovedområder: ”Barn i et digitaliseret sam-

fund” og ”Gamification – et værktøj til at ændre adfærd”, vil jeg derfor argumentere for, at gamification er et 

adfærdsændrende værktøj, hvis spil-elementer netop taler til børn og unges digitale forbrug og vaner.  

  



BEVÆGELSES-APPS
6
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11. Redegørelse for udvalgte bevægelses-apps 
 

Som beskrevet indledningsvist vil denne afhandling give strategiske anvisninger til, hvordan en gamificeret 

bevægelses-app kan motivere børn til bevægelse. Dermed findes det relevant at belyse, hvad der allerede 

eksisterer på markedet indenfor gamificerede bevægelses-apps, hvis formål er at motivere brugeren til en 

adfærdsændring.  

Afsnittet tager udgangspunkt i forskellige typer af bevægelses-apps, hvor jeg har valgt at redegøre for 

Endomondo, Moves, Steps Mania, Fitbit og Nabi Compete. Endomondo, Fitbit og Moves er valgt, idet de er 

tre af de mest populære bevægelses-app på markedet. Steps Mania har jeg valgt, idet belønning i form af 

trofæer er et stort fokus og Nabi Compete, fordi det er en af de eneste gamificerede bevægelses-apps målret-

tet børn, der anvender et bredt udsnit af spil-elementer. I indeværende afsnit, vil jeg redegøre for, hvilke ga-

mification virkemidler og spil-elementer disse udvalgte bevægelses-app gør brug af. 

I redegørelsen og analysen af de fem forskellige bevægelses-apps er nedenstående analyse-kriterier udvalgt. 

Tabellen giver således et overblik over spil-elementer, tekniske specifikationer samt tilgængelighed og pris 

for de fem apps. Disse iagttagelser vil blive nærmere beskrevet for hver af de fem apps. Bilag D-H indehol-

der screen shots af de fem apps, hvor bl.a. layout og spil-elementer illustreres. 

 

 
Endomondo Fitbit 

Steps  

Mania 
Moves 

Nabi  

Compete 

Spil-elementer      

Opkoblet til sociale medier/ 

eget sociale netværk  
√ √ √  √ 

Udfordringer √ √   √ 

Levels      

Trofæer/points/badges  √ √  √ 

Feedback √ √    

High score lister/leaderboards  √ √  √ 

Tekniske specifikationer      

Kræver brugeroprettelse √ √ √  √ 

Ekstern måler 

(ur/armbånd) 
 √

*
   √ 

Tracking af andre typer bevægelse 

end skridt 
√ √  √  

Tracker via smartphones GPS √  √ √  

Tracker via smartphones sensor    √  

Automatisk tracking   √ √  

Kompatibel med iOS styresystem √ √ √ √ √ 

Kompatibel med Android styresy-

stem 
√ √ √ √ √ 

                                                      
* Fitbit appen kan også anvendes uden fitbit trackeren, hvor brugerens smartphone da er trackeren. 
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Endomondo Fitbit 

Steps 

Mania 
Moves 

Nabi  

Compete 

Tilgængelighed og pris      

Appen findes på dansk √  √   

Trackeren er tilgængelig på det dan-

ske marked 
N/A √ N/A N/A  

Specifikt målrettet børn     √ 

Pris App Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Pris tracker N/A 
Fra ca. 500 

kr. 
N/A N/A 

Ca. 260 kr 

(2 stk.). 

Vurdering af Android brugerne
2
 4,5/5 4/5 4/5 4/5 N/A 

Vurdering af iOS brugerne
3
 4,5/5 4,5/5 2,5/5 2,5/5 3/5 

 

11.1 Endomondo  

Ifølge Endomondo er deres mission: 

 

“[…] to motivate people to get and stay active. We do this by making it more engaging, more so-

cial and more fun to exercise“ (Endomondo, u.å.). 

  

Spil-elementer 

Endomondo (bilag D) forsøger at motivere brugeren ved hjælp af forskellige spil-elementer som feedback, 

udfordringer og et socialt netværk. Den sociale interaktion omkring Endomondo er et fokus, som ovensående 

citat demonstrerer. Brugeren kan, vha. Endomondos opkobling til det sociale medie Facebook, invitere og 

connecte med sit sociale netværk og udfordre, dele og kommentere træningsresultater m.m.. Brugeren får 

under den fysiske aktivitet feedback, der skal motivere brugeren til at præstere bedre og presse sig selv til at 

nå sit mål (Endomondo, u.å.).  

 

Tekniske specifikationer 

For at komme i gang med Endomondo må brugeren oprette en profil via enten Facebook eller e-mail. Endo-

mondo måler brugerens distance og hastighed vha. telefonens GPS-funktion. Dette betyder at Endomondo 

ikke kan tracke bevægelse, hvis brugeren f.eks. er på løbebånd eller cykler indendørs, idet brugeren fysisk 

befinder sig samme sted (Endomondo, u.å.). Brugeren kan dog manuelt tilføje disse aktiviteter til sin træ-

ning, hvor der kan vælges mellem mere end 55 sportsgrene. Brugeren skal selv starte appen, hver gang der 

ønskes at appen skal tracke bevægelse.   

Appen synkroniserer med hjemmesiden www.endomondo.com, hvor brugeren kan tilgå sin fulde trænings-

logbog og analysere sin fysiske aktivitet (ibid.).  

                                                      
2 Vurderingen er baseret på brugernes rating i Google Play (Android) 
3 Vurderingen er baseret på brugernes rating i Itunes App store (iOS)  
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Tilgængelighed og pris 

Endomondo er en dansk udviklet app, tilgængelig i Danmark på dansk. Appen er gratis. Dog kan brugeren 

for 49 kr. om måneden opgradere til premium, der indeholder flere funktioner. Endomondo er en populær 

app blandt brugerne med en gennemsnitlig rating på 4,5 ud af 5 (Endomondo, u.å).  

 

11.2 Fitbit 

Fitbit (bilag E) er en app, hvortil der kan anvendes en Fitbit tracker. Appen kan dog også bruges uden tracke-

ren, hvormed smartphonen da er trackeren, som hos Endomondo. Fitbit ønsker at føre brugeren mod et sun-

dere og mere aktivt liv: 

 

“Live a healthier, more active life with Fitbit, the world’s leading app for tracking all-day activity, 

workouts, sleep and more. Use the app on its own to track basic activity and runs on your phone, or 

connect with one of Fitbit’s many activity trackers […]” (Fitbit, u.å.). 

 

Spil-elementer 

Fitbit-appen anvender et væld af spil-elementer, herunder trofæer, feedback, udfordringer, levels, high score 

lister samt et socialt netværk, der er koblet op på bl.a. Facebook.  

I form af notifikationer, får brugeren feedback, der skal hjælpe denne med at forblive motiveret. Brugeren 

kan ligeledes optjene badges når denne når et mål eller en milepæl med sin træning.  

Ved hjælp af det integrerede sociale netværk, kan brugeren dele sine resultater og sammenligne sine præsta-

tioner med sit sociale netværk. Desuden kan brugeren udfordre venner og sende motiverende beskeder igen-

nem det sociale netværk (ibid.).  

 

Tekniske specifikationer 

Fitbit-appen kan anvendes uden en Fitbit tracker. Fitbit trackeren er et smartwatch, der ud over at vise hvad 

klokken er, viser brugeren, hvor mange skridt denne har gået, giver feedback-notifikationer m.m. Uret fås i 

en række forskellige modeller, der alle har mere eller mindre avancerede funktioner. Vha. bluetooth eller Wi-

Fi synkroniseres trackerens målinger med Fitbit-appen (Fitbit, u.å.). 

 

Tilgængelighed og pris 

Fitbit-appen er gratis, mens en Fitbit tracker koster fra ca. 500 kroner og opefter. Både tracker og app er til-

gængeligt på det danske marked, men appen findes kun på engelsk (ibid.).  
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11.3 Steps Mania  

Steps Mania (bilag F) er ifølge eget udsagn en ”social skridttæller”, der ”gør gang og løb til en leg” og er 

”designet til, at motivere dig til en mere aktiv dagligdag” (Steps Mania: Leg mens du går!, u.å.). Fokus er 

altså på, at bevægelse skal være sjovt for brugeren. 

 

Spil-elementer 

Måden hvorpå Steps Mania forsøger at gøre det sjovt for brugeren er ved at benytte en række spil-elementer, 

herunder et socialt netværk, trofæer og high score lister.  

Brugeren belønnes med trofæer for at nå forskellige prædefinerede mål, som f.eks. at gå 10.000 skridt dag-

ligt. Ligeledes gør Steps Mania brug af en high score liste, hvor brugeren kan sammenligne sig selv med 

andre brugere og venner, som han/hun har oprettet forbindelse til gennem appens sociale netværk. Appen er 

ikke forbundet til sociale medier, så brugeren må forbinde sig til sine venner vha. deres brugernavn, telefon-

nummer eller e-mail adresse. Steps Mania gør det dog ikke muligt for venner at udfordre hinanden, ligesom 

brugeren kun konkurrerer med sig selv om at opnå trofæer.  

 

Tekniske specifikationer 

Steps Mania kan kun måle brugerens fysiske aktivitet i skridt. Steps Mania er hele tiden aktiv i baggrunden 

på brugerens telefon og tracker dermed automatisk brugerens skridt, så længe han eller hun bærer telefonen 

på sig. Steps Mania tracker via telefonens indbyggede GPS.  

 

Tilgængelighed og pris 

Steps Mania-appen findes på dansk og er gratis at downloade. 

 

11.4 Moves 

Moves (bilag G) kalder deres app for: ”Activity Diary of Your Life” (Moves-app, u.å.). Moves tracker au-

tomatisk bevægelse: 

 

“Moves automatically tracks your everyday exercise, commuting and time spent in important plac-

es. Just carry your phone in your pocket or bag” (ibid.). 

 

Spil-elementer 

Moves er en bevægelses-app, som viser sig ikke at anvende nogen spil-elementer. Opbygningen og layout er 

derfor meget enkelt med et minimum af funktioner. Ifølge Moves skal brugeren motiveres ved at få synlig-

gjort sit aktivitetsniveau:  
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“Seeing your everyday exercise helps you think about your life in a new way. Start with small 

changes that can lead to healthy habits and losing weight naturally” (Moves-app, u.å.). 

 

Tekniske specifikationer 

Moves tracker automatisk bevægelse, så længe brugeren har appen til at køre i baggrunden på telefonen og 

har telefonen på sig, ligesom Steps Mania. Moves er ligeledes i stand til automatisk at tracke om brugeren 

cykler, løber eller går.  

Moves benytter både smartphonens sensor og telefonens GPS til at måle distance og afstand, ligesom bruge-

ren kan se hvor, hvornår, hvordan og hvor meget han/hun bevæger sig.  

 

Tilgængelighed og pris 

Moves-appen er gratis og fås kun på engelsk (ibid.). 

 

11.5 Nabi Compete 

Efter en grundig undersøgelse af markedet lægger det fast, at der eksisterer et meget begrænset udvalg af 

bevægelses-apps målrettet børn og unge, især til denne afhandlings målgruppe, de 10-13 årige børn. En af de 

bevægelses-apps, der dog henvender sig til børn som overordnet målgruppe er Nabi Compete (bilag H).  

Nabi Compete er et nyere tiltag, fra efteråret 2015, der henvender sig til børn fra 6 år og opefter. Nabi Com-

pete fungerer ved en trådløs tracker som er placeret i et armbånd, der er forbundet til en app på brugerens 

smartphone (Nabi Compete, 2015).  

 

Spil-elementer 

Nabi Compete gør brug af en række spil-elementer, og som navnet antyder, ønsker appen at motivere bruge-

ren gennem konkurrence. Nabi Compete anvender spil-elementerne udfordringer, socialt netværk, points, 

trofæer og high score lister.  

Brugeren belønnes med point, hvor jo mere brugeren er aktiv og fuldfører udfordringer des flere ”Go Points” 

tjener denne. Pointene kan bruges til at købe et virtuelt kæledyr og til at fordre det (ibid.).  

Som navnet Nabi Compete antyder, er der meget fokus på spil-elementet konkurrence som den primære mo-

tivation for bevægelse. Brugeren kan vælge at konkurrere 1:1 med en ven, hvor denne selv bestemmer og 

kreerer udfordringen eller indgå i en gruppe, hvor man vha. teamwork hjælper til at opnå det samme mål. 

Brugeren kan konkurrere ved f.eks. at gå længden af Brooklyn Bridge eller forbrænde kalorierne fra en Big 

Mac. Ydermere, kan brugere interagere med andre brugere vha. det indbyggede sociale netværk, Nabi Con-

nect (Nabi Compete, 2015).  
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Tekniske specifikationer 

Nabi Compete kan kun registrere brugerens aktivitet ved hjælp af skridt. Brugerne kan således også kun 

konkurrere og udfordre hinanden på baggrund af skridt.  

Modsat Fitbit-appen kræver Nabi Compete, at brugeren har den tilhørende tracker. Trackeren er et armbånd, 

hvor brugeren kan vælge imellem forskellige farver. Trackeren måler brugerens skridt, distance og kalorie-

forbrug via tre indbyggede sensorer. Trackeren er tilkoblet brugerens smartphone via bluetooth og synkroni-

serer data fra trackeren via Wi-Fi til brugerens app, der er kompatibel med både iOS og Android styresyste-

mer (Nabi Compete, 2015).  

 

Tilgængelighed og pris 

Nabi Compete trackeren er ikke tilgængelig på det danske marked og appen er nytteløs uden tracker. Nabi er 

udelukkende at finde på det amerikanske marked, hvorfor den også kun findes på engelsk. Her sælges Nabi 

Compete trackeren som armbånd i pakker af to stk. til $40 (ca. 260 danske kroner) (ibid.).  

12. Opsamling 
 

Indeværende afsnit har givet et indblik i, hvad der er på markedet for bevægelses-apps. Som nævnt er der et 

stort marked for den voksne målgruppe, hvor Endomondo, Fitbit, Steps Mania og Moves er eksempler på 

populære bevægelses-apps.  

I min research fandt jeg, at der er et meget begrænset udvalg af bevægelses-apps målrettet børn og unge. På 

det danske marked vil jeg argumentere for, at der endnu ikke eksisterer en bevægelses-app til disse større 

børn, der vha. gamification søger at motivere børnene til øget bevægelse og fysisk aktivitet.  

 

Idet afhandlingen ønsker at undersøge, hvordan målgruppen forholder sig til bevægelses-apps, er det oplagt 

at teste bevægelses-apps på dem. Da Nabi Compete ikke er at finde på det danske marked, vælger jeg at teste 

Moves og Steps Mania bevægelses-apps på afhandlingens målgruppe. Grunden til at jeg vælger netop Moves 

og Steps Mania er, at de to apps er meget forskellige i deres brug af spil-elementer og virkemidler. Moves 

anvender som nævnt ingen spil-elementer, hvorimod Steps Mania anvender både belønning og et socialt 

netværk. Jeg ønsker således at få målgruppens perspektiver på og holdninger til en ”ikke-gamificeret” bevæ-

gelses-app og en gamificeret, ligesom jeg ønsker at få indsigt i, hvordan de reagerer overfor Steps Manias 

trofæer og sociale netværk som motiverende spil-elemeter. Dette afsnit leder således over i det metodiske 

kapitel, hvor de nærmere overvejelser og valg i forbindelse med afhandlingens empiriske undersøgelse vil 

blive beskrevet.  

  



METODE
7
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13. Metodiske overvejelser 
 

I dette afsnit vil jeg redegøre for de metodiske overvejelser og valg, der lægger til grund for besvarelsen af 

afhandlingens problemformulering. 

Formålet med denne afhandlings metode er at indsamle empiri, der kan hjælpe til at besvare afhandlingens 

problemstilling.  

Da jeg på baggrund af mit videnskabsteoretiske ståsted anerkender min rolle som aktiv medskaber af under-

søgelsesmaterialet, må jeg forud for undersøgelsen være bevist om egne forforståelser og fordomme (kapitel 

2). 

Indeværende afhandling følger den hermeneutiske spiral (jf. bilag C), hvor jeg i arbejdet med problemstillin-

gen hele tiden får en ny forforståelse som undervejs i specialeprocessen fortolkes og skaber nye forståelser. 

På grund af mine fordomme og forforståelser har jeg inden undersøgelsens start en forståelse af hvordan 

gamification kan motivere målgruppen. Jeg er bevist om disse forforståelser og undersøgelsens formål er 

dermed også at sætte disse fordomme og forforståelser på spil og udfordre dem. Jævnfør kapitel 2, omhand-

lende afhandlingens videnskabsteoretiske position, er det i det gensidige samspil mellem sociale aktører og 

forskeren at forståelse og mening opstår, og derfor er en hermeneutisk analyse først og fremmest dialog og 

samtale (Højbjerg, 2012).  På baggrund af denne forståelse anser jeg den kvalitative interviewform som en 

hensigtsmæssig metode, hvor jeg igennem samtale og dialog med et udsnit af målgruppen kan udfordre mine 

egne forforståelser og fordomme om hvordan gamification kan motivere målgruppen til fysisk aktivitet. Em-

piriindsamlingen er således foretaget ved hjælp af to fokusgruppeinterviews og et uddybende interview. 

Nærmere detaljerede metodiske overvejelser og begrundelser for disse metodiske valg vil blive belyst i de 

følgende afsnit.  

 

13.1 Undersøgelsens formål 

Teoriafsnittet tjener som en eksplorativ undersøgelse af hvorledes gamification kan tjene som motiverende 

hjælpemiddel overfor målgruppen. Derudover har min undersøgelse et forstående formål og et normativt 

formål (Andersen, 2008). Da jeg ønsker at undersøge, hvordan gamification kan motivere Get Moving mål-

gruppen, ønsker jeg bl.a. at få et indblik i den digitale kultur denne målgruppe er en del af, samt hvilken rolle 

de digitale medier spiller i deres liv og hverdag. Ligeledes ønsker jeg at undersøge hvordan målgruppen mo-

tiveres af de forskellige spil-elementer og hvordan de forholder sig til bevægelses-apps (forstående formål), 

med det formål at kunne angive en række konkrete anbefalinger til Sundhedsstyrelsen (normativt formål). 

Det forstående formål tager her udgangspunkt i en psykologisk problemstilling, idet forståelsen knytter sig til 

de enkelte børns hensigter og meninger (Andersen, 2008). Den normative tilgang til undersøgelsen består i, 

at jeg ønsker at angive et konkret løsningsforslag til, hvordan Sundhedsstyrelsen bør anvende gamification til 
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at motivere børn og unge til mere bevægelse. Jeg ønsker altså ikke kun at undersøge om gamification kan 

afhjælpe dette problem, men går et skridt videre ved også at undersøge hvordan. 

 

Afhandlingens undersøgelse har således til formål at belyse og besvare afhandlingens tre underspørgsmål jf. 

problemformuleringen, afsnit 1.1:  

 

1. Hvad kendetegner målgruppens digitale vaner og forbrug?  

2. Hvad motiverer målgruppen til bevægelse og i deres interaktion med spil-apps?  

3. Hvordan forholder målgruppen sig til bevægelses-apps? 

 

Fokusgruppeinterviewet og det kvalitative forskningsinterview skal dermed give indsigter, der kan hjælpe til 

at besvare disse underspørgsmål, hvormed jeg er i stand til at angive konkrete anbefalinger til, hvordan 

Sundhedsstyrelsen kan implementere en gamificeret app i deres Get Moving sundhedskampagner, for der-

igennem at skabe motivation hos målgruppen til bevægelse.  

 

13.2 Børn som informanter 

Idet undersøgelsens målgruppe er børn i alderen 10-13 år, må jeg være bevist om min metodiske tilgang til 

børn som informanter. Som beskrevet i afsnit 7.3, lever børn og voksne i vidt forskellige (medie)verdener, 

både socialt og mentalt, der naturligt medfører, at jeg som undersøger må overveje hvilke særlige udfordrin-

ger der kan være ved at undersøge børn frem for voksne.  

En af de overvejelser man må gøre sig, når man undersøger børn, er hvorvidt de taler sandt (Greene & Ho-

gan, 2005). Denne overvejelse vil jeg dog mene gælder uanset om informanterne er børn eller voksne. Man 

kan aldrig være sikker på at informanter taler 100 % sandt, og derfor må jeg være opmærksom på dette og 

have det med i mine metodiske overvejelser. Jeg forsøger dog at imødekomme denne udfordring ved at ud-

trykke overfor informanterne, at det er vigtigt, at de er ærlige, og at der ikke findes rigtige og forkerte svar. 

En anden overvejelse man som undersøger må gøre sig, når man har at gøre med børn, er magtfor-

holdet mellem barn og voksen. Børn er fra en tidlig alder bevidste om, at de tager del i en ”børn versus vok-

sen dynamik”, hvor magten lægger på den voksnes side. Denne magtfordeling er især en vigtig overvejelse 

og kan ikke ignoreres (ibid.). Børn finder det nemlig ofte vanskeligt at fremføre synspunkter og holdninger, 

som de tror den voksne finder uacceptable, ligesom mange børn vil have svært ved at tro på, at en voksen vil 

tage deres synspunkter seriøse. Som undersøger af børns holdninger, må jeg altså nøje overveje disse udfor-

dringer, og hvordan jeg kan overkomme disse og opnå en fortrolighed med børnene, således at de åbner op 

for deres livsverdener, synspunkter og holdninger. I litteraturen er der flere bud på, hvorledes man kan forsø-

ge at overkomme denne forhindring, lige fra at acceptere at der intet er at gøre til at komme på niveau med 

børnene ved faktisk at agere som et barn (Greene & Hogan, 2005). Min overbevisning er, at det handler om 
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at være opmærksom på at skabe en fortrolighed med børnene ved at udvise oprigtig interesse i deres livsver-

den og deres holdninger på en afslappet måde, hvormed børnene føler sig trygge til at åbne op og føler, at de 

bliver taget seriøst. I forbindelse med interviewene opfordrede jeg børnene til, at vi sad på gulvet, hvormed 

jeg forsøgte at komme ned i øjenhøjde med børnene og samtidig tage hele situationen ned på jorden, så at 

sige. 

På baggrund af ovenstående, anerkender jeg børn som vigtige informanter og meningsgivere, og denne an-

derkendelse medfører, at jeg som undersøger må anskue børn som selvstændige individer, der agerer ud fra 

egne intentioner:  

 

”Studying children as persons implies a view of children as sentient beings who can act with inten-

tion and as agents in their own lives” (Greene & Hogan, 2005: 3).  

 

Dette stemmer desuden overens med det syn, jeg anlægger på børns motivation, hvor selvbestemmelsesteori-

en (SDT) er et vigtigt perspektiv, der lægger sig op af teorien om, at individer handler på baggrund af ønsket 

og det psykologiske behov for at være herre over eget liv (jf. afsnit 9.2).  

Ifølge Greene & Hogan (2005) er det ydermere en præmis for forskning i børn, at man anskuer børn som 

forskellige individer med forskellige holdninger og meninger: 

 

“[…] researching children's experience is premised on the view that children are not all the same. 

It resists the idea that what we are setting out to research is ‘the child’ and replaces this piece of au-

tomatic discourse - very central to the practice of developmental psychology in particular - with the 

recognition that children encounter their worlds in an individual and idiosyncratic manner and that 

their worlds are themselves all different” (ibid.: 3).  

 

Dette syn medfører også, at jeg anser børn for værende personer med en værdi og barnet som et subjekt, hvis 

meninger og perspektiver er af interesse for ikke kun barnet selv, men for andre børn og voksne og ikke 

mindst for mig som undersøger.  

 

Samtykke og valg 

Det er god praksis at informere sine informanter, hvad enten det er børn eller voksne, om undersøgelsens 

formål, hvad der kræves af tid og engagement, hvem der vil få adgang til undersøgelsens resultater, om der 

vil være feedback og om undersøgelsen er fortrolig (Greene & Hogan, 2005).  Forbindelsen til denne under-

søgelses informanter er oprettet vha. en klasselærerinde og forældre, som er bekendte i mit netværk. Klasse-

lærerinden og forældrene fungerer altså som voksne gatekeepers, da de er den indledende kontakt til børnene 
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(ibid.: 70). De har altså på børnenes vegne indvilget i at børnene deltager i undersøgelsen, hvilket ifølge 

Greene & Hogan (2005) er helt efter god praksis.   

Jeg har skriftligt informeret de tre gatekeepers om undersøgelsens formål, tidsperspektiv og hvem der har 

adgang til resultaterne. De har derefter videregivet informationerne mundtligt til børnene. For god ordens 

skyld, og for at være sikker på at eleverne føler sig tilstrækkelig informeret til at give samtykke, gentager jeg 

formålet med interviewsessionen for børnene umiddelbart forud for interviewets start, hvor jeg ligeledes 

spørger om samtykke til, at det er i orden, at jeg optager interviewet.  

14. Opgavens empiri 
 

Jeg vil i indeværende afsnit præsentere afhandlingens empiriske grundlag, herunder hvordan jeg gør brug af 

sekundær empiri og hvilke overvejelser der ligger bag afhandlingens primære empiri. Jeg vil desuden argu-

mentere for mine metodiske overvejelser i forbindelse med valget af fokusgruppeinterviews og det kvalitati-

ve forskningsinterview som afhandlingens primære empiriske grundlag. Ligeledes vil jeg belyse de to kvali-

tative interviewformers karakteristika og egenskaber. 

 

Sekundær empiri 

I indeværende afhandling anvender jeg allerede eksisterende datamateriale til at belyse projektets problem-

stilling. I forbindelse med teoriafsnittet omhandlende målgruppens digitale vaner og forbrug samt afsnittet 

omhandlende Get Moving kampagnerne anvender jeg offentligt tilgængelige forskningsdata samt evalue-

rings rapporter. Ligeledes anvender jeg allerede eksisterende empiriske undersøgelser til at understrege, at 

det er påvist, at gamification har en motiverende effekt. Dermed tager min egen empiriske undersøgelse ud-

gangspunkt i allerede eksisterende data og empiriske undersøgelser, som jeg på grund af afhandlingens na-

turlige begrænsninger ikke selv ville have kunnet producere eller indsamle. 

Primær empiri 

Den kvalitative metodetilgang i form af to fokusgruppeinterviews og et uddybende interview udgør denne 

afhandlings primære empiri. I indeværende afsnit vil jeg derfor redegøre for fokusgruppeinterviews og det 

kvalitative forskningsinterviewes kendetegn samt belyse hvorfor jeg finder den kvalitative tilgang og de to 

metoder relevante og hensigtsmæssige i besvarelsen af afhandlingens problemformulering.  

I indeværende afhandling udgør den førnævnte sekundære empiri fundamentet for undersøgelsen. Jeg ønsker 

dermed kvalitativ empiri, hvor formålet er at få svar på hvordan gamification kan motivere børn. Overfor 

findes den kvantitative teori, der dog blot ville kunne givet et ja/nej svar på hvorvidt gamification motiverer 

børnene til fysisk aktivitet. 
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14.1 Fokusgruppeinterview 

Som nævnt består afhandlingens primære empiri bl.a. af to fokusgruppeinterviews med respondenter, der 

repræsenterer et bredt udsnit af afhandlingens målgruppe. Begrundelsen for valget af fokusgruppeinterviewet 

som primær empiri, er at få kvalitative indsigter i informanternes omgang med gamificerede bevægelses-

apps, spil-apps og deres digitale vaner og forbrug (jf. underspørgsmål).  

Fokusgruppeinterviewet er ifølge Halkier (2012): 

 

” […] en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne som for-

skeren har bestemt” (: 9).  

 

Kendetegnet ved et fokusgruppeinterview er altså kombinationen af et specifikt emne, bestemt af undersøge-

ren og den interaktion, der opstår deltagerne imellem. Fokusgruppen er desuden en billig og hurtig metode til 

at få indsigter i sin målgruppe på et ret detaljeret niveau (Andersen, 2008).  Det kvalitative fokusgruppein-

terview er qua mit videnskabsteoretiske ståsted valgt idet denne metodes styrke er den sociale interaktion 

som er kilden til viden (jf. afsnit 4.1). Desuden skaber fokusgruppen dynamik, hvor deltagerne får mulighed 

for at kommentere og spørge ind til hinandens udtalelser (Halkier, 2012).  

 

Fokusgruppeinterviewets styrker og svagheder 

I forbindelse med fokusgruppeinterviewet som empirisk grundlag er der nogle overvejelser, man bør gøre 

sig. En af disse overvejelser er, at fokusgrupper er mindre velegnede til at producere viden om enkeltindivi-

der og deres livsverden, hvorimod de er særligt gode til at producere data om sociale gruppers interaktioner, 

normer og fortolkninger (Halkier, 2012). Dette skyldes ifølge Halkier bl.a. at individet vil have svært ved at 

udtrykke atypiske holdninger på grund af den sociale kontrol, der eksisterer i fokusgruppen, hvilket kan for-

hindre, at atypiske perspektiver og synspunkter bliver belyst. Dermed kan der opstå polarisering eller kon-

formitet, hvor deltagerne vil have en tendens til at udtrykke deres forståelser og synspunkter i tråd med re-

sten af gruppens (ibid.). Jeg vil argumentere for, at denne fejlkilde er meget sandsynlig, når man har med 

mennesker at gøre. Mennesker vil uanset den empiriske metode være tilbøjelige til at skjule atypiske per-

spektiver og synspunkter, som de har en formodning om falder uden for normen. Fokusgruppeinterviewet 

har dog efter min mening flere styrker end svagheder. Ifølge Halkier (2012) er en af fokusgruppens klare 

styrker at: 

 

”Fokusgrupper er gode til at producere data om mønstre i indholdsmæssige betydninger i gruppers 

beretninger, vurderinger og forhandlinger” (:110).  
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Med udgangspunkt i denne styrke, finder jeg fokusgruppeinterviewet særdeles velegnet og relevant i forbin-

delse med at skabe denne afhandlings empiri, der skal anvendes til at besvare afhandlingens problemformu-

lering.  

 

Detaljerede metodiske overvejelser i forbindelse med afhandlingens fokusgruppeinterviews  

Når man udvælger informanter til en fokusgruppe, må man overveje, hvorvidt informanterne skal kende hin-

anden eller være fremmede. Ifølge Halkier (2012) gør det det nemmere for deltagerne at tage del i samtalen, 

hvis de er bekendte, fordi de føler sig trygge ved mennesker, de kender og ved hvordan reagerer. Er gruppen 

for heterogen kan man dog risikere, at der opstår for mange konflikter. Omvendt er gruppen for homogen 

kan det medføre, at der ikke kommer nok social udveksling, idet gruppen blot bekræfter hinandens udtalelser 

(Halkier, 2012). På baggrund af opgavens problemstilling og det faktum at informanterne er børn vurderer 

jeg, at det er en fordel, at informanterne kender hinanden, således at de er trygge ved de andre deltagere og 

tør at bringe deres egne udsagn i spil. Det er en fordel at deltagerne ikke er bedste venner, idet man da ville 

kunne betænke, at gruppen blev for homogen. I indeværende afhandling er begge fokusgrupper netværks-

grupper, idet hver gruppe består af deltagere som er klassekammerater. En vigtig overvejelse er her, at grup-

pedeltagerne kan risikere at opføre sig efter allerede etablerede dominans-relationer i klassen.  

Der er mange holdninger til det tilstrækkelige antal af fokusgrupper. Jeg lægger mig imidlertid opad Michael 

Bloor og Rosaline Babour (i Halkier, 2012), der anbefaler at man på grund af arbejdsintensiteten ved fokus-

grupper holder dem på et minimum samt, at flere fokusgrupper ikke nødvendigvis giver et bedre empirisk 

vidensgrundlag.  

 

Fokusgruppernes design og struktur 

Eftersom afhandlingen har en klar problemformulering og en række undersøgelsesspørgsmål som jeg ønsker 

at få besvaret, er det klart, at der må være en vis struktur for fokusgruppeinterviewet foruden at have gami-

fication som overordnet emne. Jeg benytter derfor tragtmodellen for de to interviewes (Halkier, 2012), hvor 

jeg indleder med åbne spørgsmål om gamification og motivation og bevægelse, hvorefter jeg i løbet af inter-

viewet strukturer interviewet mere og mere hen imod specifikke spil-elementer. Eftersom jeg ikke kender til 

børnenes livsverdener er formålet også at få et indblik i disse. Ved at anvende tragtmodellen får deltagerne 

plads til at interagere med hinanden og belyse deres perspektiver samtidig med, at jeg er sikker på at få be-

lyst mine egne forskningsinteresser (ibid.). 

Da jeg ikke kender informanterne eller er særligt bekendt med denne målgruppes livsverden, er der ikke 

risiko for, at jeg falder i den fælde, hvor en del af kommunikationen mellem informanterne og mig vil være 

underforstået. Jeg vil heller ikke være hindret i at stille ”dumme spørgsmål” eller spørge ind til hvad der for 

gruppen er indlysende, da jeg ganske enkelt ikke er bekendt med 10-13 årige børns livsverden og hverdag 

(Halkier, 2012).  
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 Fokusgruppe 1 

Den første fokusgruppe (herefter omtalt FG1) bestod af syv 6.-klasseelever i alderen 12-13 år. Fire drenge og 

tre piger, der alle kender hinanden, idet de er klassekammerater. Under fokusgruppeinterviewet sad vi alle på 

gulvet i et klasselokale på deres skole, hvormed børnene var på ”hjemmebane”, i trygge og vante omgivelser.  

Da klasselærerinden har en god indsigt i elevernes karakteristika, var det hende, der udvalgte de syv elever til 

fokusgruppen. Lærerinden blevet bedt om at udvælge en differentieret gruppe af elever, der repræsenterer 

forskellige karakteristika med det formål, at få flest forskellige synspunkter i spil.  

To uger forinden interviewet bad jeg respondenterne om at stifte bekendtskab med de to bevægelses-apps 

Moves og Steps Mania, således at jeg kunne få indsigter i deres perspektiver på bevægelses apps, samt de 

forskellige virkemidler og spil-elementer, de to apps benytter sig af. Fokusgruppen tog udgangspunkt i de to 

apps, således at børnene havde noget velkendt at tale ud fra. Dette gav dem desuden mulighed for at udtryk-

ke sig som eksperter. Fokusgruppeinterviewet blev således struktureret ud fra de to bevægelses-apps, som 

ydermere havde til formål at være samtalens holdepunkt, som børnene hele tiden kunne vende tilbage til.  

 

 Metodiske erfaringer på baggrund af FG1 

Under fokusgruppe-interviewet kom den sociale dominans til syne, idet drengene var meget dominerende, og 

det var derfor vanskeligt at få pigerne på banen. Det var således tydeligt, at de dominerende drenge påvirke-

de pigerne, der var meget anonyme og stille. Ligeledes fik jeg et indtryk af, at pigerne ikke var ligeså interes-

serede i hele universet omkring spil-apps som drengene. På baggrund af disse erfaringer fra FG1 valgte jeg at 

etablere et uddybende forskningsinterview med en 12-årig pige, Ella, for at få dybere indsigter i pigernes 

univers.  

En anden erfaring som FG1 affødte var, at størrelsen på gruppen gjorde, at ikke alle børn kom til orde, hvor 

især de tilbageholdende børn havde svært ved at komme på banen. På baggrund af denne erfaring valgte jeg 

at halvere antallet af deltagere i den anden fokusgruppe.  

 

 Fokusgruppe 2  

Den anden fokusgruppe (herefter omtalt FG2) bestod af de tre klassekammerater Frederik, Mathilde og Jonas 

på 10 år. Moderen til Frederik er en bekendt i mit netværk.  

Fokusgruppen fandt sted på Frederiks værelse, hvor vi sad på gulvet. Således var børnene i vante og trygge 

omgivelser, hvor Frederiks legetøj under fokusgruppeinterviewet fungerede som et fast holdepunkt, hvis jeg 

følte, at samtalen gik i stå. Hvor samtalen i FG1 var præget af at drengene var dominerende, var alle tre børn 

i dette fokusgruppeinterview meget jævnbyrdige, og jeg oplevede, at børnene var meget trygge ved hinan-

den.  
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Formålet med denne fokusgruppe var ligesom i den første at få belyst afhandlingens underspørgsmål. Der-

med var formålet med denne fokusgruppe at snakke mere generelt om gamification, spil-apps og børnenes 

digitale adfærd og vaner. Ligeledes var formålet at få indsigter i eventuelle forskelle mellem den yngre del af 

målgruppen, repræsenteret i FG2 og den ældre del af målgruppen, repræsenteret i FG1.  

 

14.2 Det kvalitative forskningsinterview 
 
Ud over de to fokusgruppeinterviews som kvalitativ metode, anvendte jeg, som nævnt, også det kvalitative 

forskningsinterview. Dette afsnit vil derfor redegøre og argumentere for mine metodiske overvejelser og valg 

i forbindelse med det personlige forskningsinterview med 12-årige Ella.  

Ifølge Kvale & Brinkman (2009) forsøger det kvalitative forskningsinterview: 

 

”[…] at forstå verden ud fra interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter 

sig til deres oplevelser, og afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer” (: 17). 

 

Som nævnt i afsnittet omhandlende mine metodiske erfaringer på baggrund af FG1 følte jeg ikke, at pigernes 

synspunkter og perspektiver i tilstrækkelig grad kom frem. Interviewet med Ella fungerede altså som et ud-

dybende interview, hvor jeg ønskede at få uddybet de indtryk jeg fik i FG1. Ligeledes ønskede jeg at få flere 

perspektiver på banen, hvor den sociale kontrol ikke havde mulighed for at influere samtalen. Jeg valgte 

derfor bevist at have Ella på tomandshånd, for netop at forhindre endnu en interviewsession, hvor en eventu-

el social dominans kunne opstå. I det uddybende interview med Ella, var der således god mulighed for, at 

hun kunne udtrykke sine holdninger og perspektiver uden at føle sig påvirket af andres holdninger. 

Forskningsinterviewet er en samtale mellem interviewer og respondent, hvor viden konstrueres i denne inter-

aktion. Derfor er interviewet også en udveksling af synspunkter mellem to individer, hvor samtalen drejer sig 

om et givent emne (Kvale & Brinkman, 2009). På baggrund af denne pointe og hermeneutikken som mit 

videnskabsteoretiske ståsted, fremsatte jeg i samtalen med Ella derfor også mine egne synspunkter og for-

domme, idet viden omkring piger på hendes alder netop skal affødes af dialog og interaktion imellem under-

søger og respondent. I samtalen med Ella benyttede jeg mig desuden flere gange af en projektiv spørgeteknik 

(Halkier 2012), hvor jeg i stedet for at spørge direkte ind til Ellas holdninger og synspunkter spurgte til man, 

idet jeg oplevede at hun havde nemmere ved at tale om sine egne synspunkter og holdninger, hvis hun kunne 

lægge dem over på en ubestemt person. 

Interviewstrukturen var løs, hvor jeg forud for interviewet lavede en spørgeguide med de emner, jeg særligt 

ønskede at få uddybet på baggrund af FG1. Disse emner var blandt andet piger og spil-apps, piger og spil-

elementer og generelt om der er forskel på piger og drenges digitale adfærd og vaner. 
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15. Kvalitetskriterier 
 

Lige fra jeg begyndte at udtænke min empiriske undersøgelse har jeg måttet overveje gyldigheden af den 

viden, der produceres med min empiriindsamling, samt hvad jeg kan udtale mig om og konkludere på bag-

grund af denne viden (Halkier, 2012). I de følgende afsnit, vil jeg derfor argumentere for reliabiliteten, vali-

diteten og den analytiske generaliserbarhed af min empiriske undersøgelse. Disse kvalitetskriterier er set ud 

fra hermeneutikken som afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted.  

 

15.1 Reliabilitet 

Den gængse definition af reliabilitet er:  

 

”at en undersøgelse skal kunne gentages og det samme resultat opnås, før reliabilitetskravet til 

forskningen er opfyldt” (Fredslund, 2012). 

 

Ifølge Fredslund (2012) giver det dog ingen mening at stille krav om reliabilitet i en hermeneutisk fortolk-

ning, idet forskeren er en del af fortolkningsprocessen, hvis resultat er et produkt af dennes individuelle for-

ståelser og fordomme (jf. afsnit 4.1). En anden forsker vil derfor ikke komme frem til samme konklusion, 

idet denne har sine egne forforståelser og fordomme som han bringer ind i fortolkningsprocessen og konklu-

sionen. Ifølge Fredslund (2012) betyder det, at ud fra et hermeneutisk perspektiv skal kravet om reliabilitet i 

stedet forstås som et krav om pålidelighed.  

For at undersøgelsen kan siges at være pålidelig, må selve gennemførelsen af produktionen og bearbejdnin-

gen af det empiriske vidensmateriale være pålidelig (Halkier, 2012). Jeg sikrer at min undersøgelse er pålide-

lig ved bl.a. at gøre min måde at producere og bearbejde opgavens empiri på eksplicit og gennemskuelig for 

læseren, hvilket jeg har demonstreret i de foregående afsnit, hvor jeg netop har belyst og argumenteret for 

mine metodiske overvejelser, valg og erfaringer. Igennem hele arbejdsprocessen med indeværende afhand-

ling, har jeg derfor også hele tiden haft fokus på at belyse mine overvejelser og argumentere for mine valg i 

et forsøg på at overbevise læseren om gyldigheden af mine analytiske valg, argumenter og resultater (Halki-

er, 2012).  

 

15.2 Validitet 

Reliabilitet er en forudsætning for validitet. Ifølge Fredslund (2012) er validitet det helt afgørende kvalitets-

krav i forbindelse med en hermeneutisk fortolkning. Validitet handler om gyldighed og om at sikre, at man 

konkret undersøger det, som man har sat sig for at undersøge, og at de anvendte teoretiske begreber og me-

todiske værktøjer hænger sammen med projektets vidensinteresser (Halkier, 2012). Med andre ord handler 

validitet om undersøgelsens gyldighed.  
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I forbindelse med hermeneutisk validitet finder Fredslund (2012) to krav uomgængelige:  

 

1. Forskeren må eksplicitere sin forforståelse.  

2. Forskeren må i fremstillingen af forskningsprocessen redegøre og argumentere for hvert skridt. 

 

I indledningen og problemformuleringen præsenterer jeg således eksplicit mine forudindtagede forståelser af 

afhandlingens problemstilling samt hvordan denne kan løses. Ydermere har jeg i forudgående metodeafsnit 

redegjort og argumenteret for mine metodiske valg og hvorledes, jeg vil analysere på mine empiriske under-

søgelsesdata. Ligeledes er jeg i indeværende afhandling meget opmærksom på at redegøre og argumentere 

for relevansen af hvert afsnit og hvordan, det hænger sammen med det foregående. Dette medfører, at det er 

synligt for læseren, hvordan min arbejdsproces er skredet frem, hvilke metodiske valg jeg har truffet under-

vejs, samt hvilke forudsætninger min undersøgelse bygger på.  

 

15.3 Analytisk generaliserbarhed  

At generalisere vil sige, at man hæver sig over konteksten og siger noget universelt om et fænomen (Freds-

lund, 2012). Ifølge hermeneutikken kan man dog ikke frigøre sig fra sin kontekst og derfor, er det bedste 

man kan gøre, ifølge Fredslund (2012), at diskutere om fortolkningen kan overføres til andre situationer 

(ibid). Dette krav stemmer desuden overens med Kvales forståelse af analytisk generaliserbarhed som er:  

 

”En velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra en undersøgelse kan være vejle-

dende for, hvad der kan ske i en anden situation. Den er baseret på en analyse af ligheder og for-

skelle mellem de to situationer” (Kvale, 1997: 228).  

 

I indeværende afhandling forsøger jeg at opnå denne analytiske generalisbarhed ved at anvende generelle 

teorier på gamification og motivation til at belyse en konkret problemstilling. Jeg vil argumentere for, at 

mine resultater og handlingsanvisninger til Sundhedsstyrelsen på baggrund af min empiriske analyse derfor 

er analytisk generaliserbare og dermed vejledende for, hvad der ville ske, hvis man gentog undersøgelsen 

med andre respondenter med samme karakteristika. 

  



ANALYSE
8
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16. Analyse af afhandlingens empiri 
 

Med udgangspunkt i afhandlingens teoretiske afsnit og den indsamlede empiri vil jeg i det indeværende af-

snit analysere: 

 

1. Hvad kendetegner målgruppens digitale vaner og forbrug?  

2. Hvad motiverer målgruppen til bevægelse og i deres interaktion med spil-apps?  

3. Hvordan forholder målgruppen sig til bevægelses-apps? 

 

Jeg vil med denne analyse fremsætte resultater, der skal anvendes til at besvare afhandlingens overordnede 

problemformulering:  

 

Hvordan bør Sundhedsstyrelsen anvende en gamificeret bevægelses-app i deres Get Moving  

sundhedskampagner, for derigennem at motivere målgruppen til bevægelse?  

 

Således fungerer analysen som forstudie til de konkrete handlingsanvisninger til Sundhedsstyrelsen i forhold 

til at udvikle en gamificeret bevægelses app, der skal motivere børn og unge til bevægelse.  

Med udgangspunkt i de to fokusgrupper og det uddybende interviewet med 12-årige Ella vil jeg altså frem-

sætte og diskutere interessante perspektiver og udtalelser og holde dem op mod, hvad teorien siger om gami-

fication og børns digitale forbrug. 

Indledningsvis vil jeg analysere børnenes digitale vaner og forbrug, dernæst hvad der motiverer børnene, 

herunder hvilke spil-elementer de motiveres af. Afslutningsvis vil jeg belyse børnenes perspektiver på bevæ-

gelses-apps. 

16.1 Børnenes digitale vaner og forbrug 

Som beskrevet i kapitel 4 er nutidens børn og unge i høj grad digitale indfødte. Legen er flyttet til de digitale 

medier, hvor sociale medier og spil-apps er en stor del af hverdagen og den måde, hvorpå børn interagerer og 

er sociale.  

I indeværende afsnit vil jeg analysere, hvordan de 10-13 årige børn interagerer med spil-apps og sociale me-

dier med det formål at få et dybere indblik i målgruppens digitale vaner og forbrug. Afsnittets formål er der-

med at belyse, hvordan en gamificeret bevægelses-app kan passe ind i børnenes digitale liv. 

 

Forbrug af spil-apps 

Børnene har generelt et stort forbrug af spil-apps. Typisk er der en eller to apps, der er populære ad gangen 

som hele klassen spiller. Det sociale samvær omkring appen spiller en afgørende rolle for appens ”levetid” 
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blandt børnene. Empirien indikerer at drengene spiller mere end pigerne og lettere lader sig opsluge af spil-

universet.  

Ovenstående analyse-resultater vil i indeværende afsnit blive uddybet med citater fra de tre interviewsessio-

ner med målgruppen.  

 

 Forskel på drenge og pigers brug af spil-apps 

Drengene fra begge fokusgrupper er meget optaget af forskellige spil apps. Det er tydeligt, at det er drenge-

ne, der spiller mest og kender en masse forskellige spil. I FG1 snakker drengene om app-spillet Dumb Ways
4
 

nærmest i munden på hinanden, og det er tydeligt, at alle drengene kender spillet og er aktive spillere, hvor-

imod pigerne ser uforstående til. 12-årige Alberte giver således direkte udtryk for, at hun ikke kender til spil-

let: 

 

Mehtin:   ”Ja også sådan noget, hvad hedder det nu. Dumb Ways.”  

 

Barrit:   ”Ja Dumb Ways.”  

 

Mehtin:   ”Så har man mindre og mindre tid, hvis man gennemfører det. Så kommer der 

nye udfordringer.”  

 

Magnus1:  ”F.eks. man skal komme over en vej, hvor der kommer et tog og så har man 

måske fem sekunder til det og så bliver det så sværere og sværere. Så har 

man…” 

 

Mehtin:   ”Så f.eks. her, så har man så 150 skridt, som man så kan gå på 3, 4 eller 5 mi-

nutter.” 

 

Lukas:  ” Ja!” 

 

Alberte:   ”Altså det er et spil det der, ikk’os?”  

(bilag I, l. 449-62, min markering) 

 

10-årige Mathilde fra FG2 bekræfter min formodning om, at pigerne ikke spiller ligeså meget som drengene: 

 

                                                      
4 Dumb Ways to Die er et app-spil til både Android og iOS: ”Enjoy 18 hilarious mini-games as you attempt to collect all the charm-

ingly dumb characters for your train station, achieve high scores and unlock the famous music video that started it all” (Dumb Ways 

to Die, u.å.). 
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Interviewer:  ”Mathilde har du en telefon?” 

 

Mathilde:  ”Ja den ligger lige her.” 

 

Interviewer: ”Hvad for nogle spil har du på den?” 

 

Mathilde:  ”Mmmh… Jeg har ikke rigtig nogen spil på den”  

   (bilag K, l. 7-13). 

 

Ligeledes spørger jeg Mathilde til en af Frederik og Jonas spil-apps, og om hun tror pigerne også spiller så-

dan et spil, hvortil hun svarer: 

 

”Nej det tror jeg ikke” (bilag K, l. 566).  

 

Under fokusgruppe-interviewet i FG2 bliver de to 10-årige drenge opslugt af en række forskellige spil, som 

Mathilde ikke har hørt om. Mathilde bruger, modsat de to drenge, heller ikke sin telefon til at spille på:  

 

Interviewer:  ”Spiller I tit spil, sådan på iPad eller jeres telefon?” 

 

Frederik + Jonas:  ”JA!” 

 

Mathilde:  ”Jeg spiller aldrig på min telefon”  

   (bilag K, l. 11-19). 

 

Ovenstående citater demonstrerer, at drenge synes at have en større interesse for spil-apps end piger.   

 

 Zapperkulturens indflydelse på spil-apps 

Som beskrevet i afsnit 7.2 er afhandlingens målgruppe præget af en zapperkultur, der er kendetegnet ved at 

børn og unge meget let kommer til at kede sig og hele tiden springer til noget nyt. Afhandlingens empiriske 

undersøgelse påviser, at denne zapperkultur i høj grad er en kultur, der præger børnenes interaktion med bl.a. 

spil-apps: 

 

Interviewer:   ”Ja. Hvad med spil-appsene? Er det nogle du har haft i lang tid? Swing 

og…?”  

 



 

55 af 84 

Ella:  ”Neeej. Nej det har jeg ikke haft i lang tid. Det er sådan, at når man har haft 

et spil i sådan noget tid, så begynder det at være kedeligt og så sletter man 

det.” 

 

Interviewer: ”Hvad spiller I så nu? Hvad er det helt store hit?” 

 

Ella: ”Ikke rigtig noget tror jeg… altså så snart, så kommer der et eller andet nyt 

spil, som alle kommer til at spille, men lige nu så er der ikke sådan rigtig no-

get kæmpe hit” 

 (bilag J, l. 441-44, min markering). 

  

[…] 

 

Interviewer: ”Så det (Trivia Crack
5
) var et stort hit en overgang?” 

 

Ella:   ”Ja lige her for et par måneder siden, men det var kun sådan måske et halvt 

år det var populært og så havde alle det og så var der også nogle levels, som 

man kunne komme i og så…”  

(bilag J, l. 418-21, min markering). 

 

Ellas udtalelser påpeger således, hvordan en spil-app kun er sjov i en vis periode, ligesom et spil bliver kede-

ligt for derefter at blive slettet og glemt. Derefter kommer der, ifølge Ella, et nyt spil som alle kommer til at 

spille. En spil-app har således en kort, men ”glorværdig” levetid, hvis det formår at blive populær blandt 

børnene. 

 

Forbrug af sociale medier 

Det er primært den ældre del af målgruppen, der er kendte på sociale medier som Facebook, Snapchat og 

Instagram. Og særligt er det de ældre piger, der er optaget af disse sociale medier, hvorimod de endnu ikke 

har fået sit tag i den yngre del af målgruppen, hos de 10-årige.  

I forbindelse med brugen af sociale medier, understreges den sociale interaktion som værende afgørende for 

om en app er populær, idet Ella udtaler, at hun først begyndte at bruge Facebook, da vennerne kom på, og at 

det først var her, det blev sjovt:  

                                                      
5 Trivia Crack er en spil-app, hvor man dyster med en modspiller ved at besvare en række spørgsmål: “Let our friendly spinner 

wheel, Willy, select which questions you’ll answer from six different categories. Be the first to get the six crowns to win, but watch 

out for the rematch” (Trivia Crack, u.å.)  

 

https://itunes.apple.com/dk/app/trivia-crack/id651510680?mt=8
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Interviewer:  ”Kan du huske hvornår du kom på Facebook?” 

 

Ella:   ”Ja, det fik jeg da jeg var 10, og jeg er ikke engang gammel nok til det endnu.” 

 

Interviewer: ”Man skal være 13 eller hvad?” 

 

Ella:  ”Ja men jeg brugte det ikke indtil starten af 7., for det var der hvor alle andre 

var gamle nok til at få det og alle andre fik det, og så blev det spændende, 

fordi før der var der jo bare ingenting man ku lave når man ikke har no-

gen venner der” 

 (bilag J, l. 489-97). 

 

Hos de 10-årige børn er det dog ikke alle fra klassen der endnu er kommet på Facebook:  

 

Interviewer:  ”Hvad med… I bruger ikke Facebook?” 

 

Alle:   ”Nej…” 

 

Mathilde  ”Det er der nogen fra vores klasse der gør” 

(bilag K, l. 73-77). 

 

Interviewet med Ella belyste desuden, at de 12-13 årige piger i højere grad er tiltrukket af de sociale medier 

frem for spil og leg i modsætning til drengene: 

 

Interviewer: ”Okay. Hvad spiller pigerne?” 

 

Ella:  ”De spiller faktisk ikk’ særlig meget. De er mere på de sociale medier og sådan 

noget.”  

 

Interviewer:  ”Og mere, hvor man sådan skriver med veninderne og hvad de laver?” 

 

Ella:   ”JA. Altså pigerne de er på sådan en måde… Altså drengen de er stadig sådan 

små børn eller sådan noget. Og de sådan… lever stadig som da de var små. 

Og de hygger sig og sådan noget, men pigerne de sidder hele tiden med de-

res mobiler og tjekker den og i timerne og sådan noget. Og det er sådan det 

eneste de laver.” 
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Interviewer: ”Og det er de sociale medier? ” 

 

Ella:   ”Ja, det er Facebook og Instagram” 

  (bilag J, l. 152-65, min markering). 

 

Her kommer forskellen på de ældre drenge og piger i målgruppen til udtryk, hvor drengene ifølge Ella er 

”små børn” der ”lever som da de var små”, mens pigerne sidder med mobilen på de sociale medier. 

16.2 Børnenes motivation  
 

I det følgende afsnit vil jeg bl.a. analysere de forskellige spil-elementer, der blev fremhævet i samtalerne 

med børnene. Jeg vil på baggrund af børnenes udtalelser analysere, hvad der gør disse spil-elementer interes-

sante for børnene ved at holde udtalelserne op mod teorien bag spil-elementerne. Formålet med denne del af 

analysen er dermed at kunne besvare underspørgsmålet:  

1. Hvad motiverer målgruppen til bevægelse og i deres interaktion med spil-apps? 

 

Social interaktion som motivation  

Som beskrevet i afsnit 9.3, er den sociale interaktion en særdeles vigtig strategi, når man designer spil og 

gamificerede interventioner, idet den sociale interaktion omkring og i spillet er en stor motivation, der skal 

hjælpe til at fastholde brugeren. 

Som tidligere nævnt indikerer flere studier, at det sociale aspekt og især opbakning fra andre mennesker kan 

have positiv effekt på menneskers motivation til at ændre adfærd. Ligesom individer er mere tilbøjelige til at 

engagere sig i ting som de opfatter, at andre er engagerede i (Hamari, 2015).  

Ifølge Deci & Ryan (2000), har mennesket et psykologisk behov for at føle sig beslægtet; at føle de hører til 

og er forbundet med andre mennesker. Når disse behov opfyldes i en given kontekst, vil den oplevede be-

slægtethed føre til øget indre motivation overfor en aktivitet relateret til den givne kontekst. I indeværende 

afsnit vil jeg analysere, hvorledes den sociale interaktion motiverer børnene. 

 

 Klassen som børnenes sociale tilhørssted 

For både børnene fra fokusgruppeinterviewet og Ella fra det uddybende interview er skolen det sted de op-

holder sig en meget stor del af deres hverdag. I empiriindsamlingen var der et meget stort fokus på klassen, 

og det blev helt naturligt hele tiden omdrejningspunktet for børnene under interviewet. Klassen er der hvor 

det sociale netværk er, og der hvor venskaber dannes og udfolder sig. Klassen er børnenes tilhørssted, hvor 

de oplever et tilhørsforhold med hinanden som klassekammerater og venner. Som tidligere nævnt er det so-

ciale tilhørsforhold, ifølge Self-Determination Theory, et psykologisk behov som alle mennesker besidder, 
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og derfor er mennesker mere tilbøjelige til at blive motiveret, hvis de føler at de socialt hører til.  I løbet af 

empiriindsamlingen fremgik det tydeligt, at det sociale aspekt er et gennemgående tema for børnene i alt 

hvad de gør. I de følgende analyseafsnit vil det kunne ses, hvordan børnene ofte tager udgangspunkt i eller 

refererer til klassen som deres sociale netværk. I forlængelse heraf findes temaet omhandlende det at stå uden 

for klasse-fællesskabet, som er et tilbagevendende tema i både FG1, FG2 og i interviewet med Ella: 

 

Interviewer:  ”Du sagde før, at det der med at man ikke er alene, at man ikke selv skal ud at 

bevæge sig i frikvarteret? Hvad betyder det at man har en veninde med eller 

man får resten af klassen med? Kan du prøve at sætte lidt ord på det?” 

 

Ella:   ”Altså det betyder sådan, at man ikke er helt alene… og det er jo også sådan ret 

ensomt nogen gange, hvis man bare sådan er helt alene og sådan…” 

 (bilag J, l. 380-85). 

 

Med 12-årige Ellas udsagn får man et indblik i, hvor stor en motivation fællesskabet og det sociale samvær 

er for denne målgruppe, idet hun betegner det at bevæge sig alene i frikvarteret som ensomt. Ligeledes er det 

et stort fokus for de 10-årige børn i FG2 at ingen skal være alene i klassen. I klassen er der er en pige, der 

ofte ikke har nogen legekammerater i frikvarteret. Frederik forklarer, hvordan de med klasselærerindens 

hjælp kollektivt har valgt at hjælpe hende til at blive en del af fællesskabet:  

 

”[…] og så går hun mange gange alene, og så er vi begyndt at lave sådan et system på computeren, 

hvor vi skriver ind hvad for nogen, der skal lege med hende alle dagene […]”  

( bilag K, l. 140-52). 

 

 Det digitale sociale samvær omkring spil-apps 

Det sociale samvær både i den virkelige verden omkring appen og i den virtuelle spil-verden er et gennem-

gående tema for børnene i deres forbrug af spil-apps. I nedenstående citat fra 12-årige Ella indikeres det, 

hvor stor en rolle det sociale spiller for samværet omkring brugen af spil-apps: 

 

”Ja Trivia Crack, det har jeg også spillet, men så… og der var jeg sådan den bedste i min klasse til 

det, for jeg var sådan ret go til de spørgsmål, men så var der pludselig ingen der gad spille det 

mere, og så havde man ikke rigtig nogle at spille mod, og så var det jo ikke særlig sjovt” 

(bilag J, l. 410-12, min markering). 

 

Samme indikation fremkom i FG2, hvor Frederik sætter lighedstegn mellem det faktum, at der ikke er man-

ge, der spiller spillet længere og at det derfor er kedeligt: 
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Interviewer: ”Men den der Minecraft, er den meget populær?” 

 

Frederik: ”Den har været meget populær i klassen, men så er der ikke særlig mange der 

spiller det mere. Det er begyndt at blive mega kedeligt, synes jeg i hvert fald” 

(bilag K. l. 408-11). 

 

Her er fokus på at en app eller et spil kun er sjovt, hvis der er mange der har det, så man kan spille imod 

kammaraterne fra klassen. Med andre ord er en app eller et spil kun sjovt hvis størstedelen af klassen er med, 

og dermed bliver de app, der formår dette en stor del af den sociale interaktion blandt børnene i klassen.  

Samværet omkring spil-apps illustreres yderlige af Frederiks udtalelse: 

 

Frederik  ”Der var engang at mig og Jonas vi legede sammen, så sad vi og spillede 

sammen hele dagen, undtagen lige da vi var oppe i skoven” 

 (bilag K, l. 676, min markering).  

 

Ifølge Frederiks udtalelse er hans fokus altså på at spille sammen. Ligesom det at spille på hver sin iPhone 

eller tablet er forbundet med at lege sammen. 

 

 

 Socialt samvær som motivation for bevægelse 

Ligeledes fremhæver Ella på 12 år vigtigheden af den sociale interaktion i forbindelse med at føle motivation 

for bevægelse og motion: 

 

Interviewer: ”Hvad ku være motiverende? Hvad ville gøre, at du kom ud at gik en tur eller 

kom ud og løbe lidt eller ud at spille lidt fodbold i frikvarteret, eller hvad det nu 

måtte være?”  

 

Ella:   ”Mmmh..altså… nogen gange, så gider man jo heller ikke at være den eneste 

der gør det. Så hvis man ku få de andre til også at gøre det, så ku det være 

sådan hyggeligt, hvis man havde nogen sammen med at løbe en tur eller gå 

en tur eller noget. Så hvis der var nogen andre som også gad det, så ku man 

gøre det mere”  

(bilag J, l. 43-51,min markering). 
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Ella fremhæver ligeledes, at når man er sammen med andre flyttes fokus fra den sure løbetur eller gåtur, for-

di man snakker og derfor ikke tænker over, at man bevæger sig. Den sociale interaktion fungerer altså som 

motivation for bevægelse og fysisk aktivitet: 

 

Interviewer: Så hvad betyder det, det der med at man ikke er alene. Altså at man ikke selv 

skal ud at løbe en tur? 

 

Ella:   […] f.eks. hvis man går en tur, så ka man jo snakke samtidig, og det er jo rigtig 

hyggeligt, og så får man rørt sig uden at man rigtig tænker over det, fordi man 

snakker imens. Og så ka man få rigtig meget tid til at gå med det, fordi man 

snakker, uden at man tænker over at man faktisk bevæger sig ret meget.” 

(bilag J, l. 43-51, min markering). 

 

 

 Bevægelse med vennerne frem for mor og far 

Lukas og Mehtin på 13 år fremhæver ligeledes, at det at bevæge sig sammen med venner og især klasse-

kammerater er mere motiverende end at gøre det alene eller sammen med forældrene: 

 

Mehtin: ”Jeg cykler med mine venner også, men det er ikke fordi jeg sådan går til no-

gen sport.”  

 

Interviewer:  ”Er det vigtigt at det er sjovt og at man laver noget med vennerne?  

At man ikke selv skal ud at løbe en tur”? 

 

Alle:   ”JA!” 

 

Mehtin:    ”Også hvis man ser nogle løbe, så har de bare musik i ørerne og så løber de ba-

re.” 

 

Lukas:   ”F.eks. engang så skulle jeg… da jeg skulle ud at løbe, så løb jeg også med en 

fra klassen så’rn. Så løb vi en tur sammen.” 

 

Interviewer:  ” Så det at man laver noget sammen med venner eller måske mor og far ville 

det også være ok?” 
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Lukas:   ”Mer sådan ens klassekammerater end bare ens venner”  

(bilag I, l. 530-44, min markering). 

 

 

Konkurrence-elementet som motivation 

Under empiriindsamlingen var konkurrence-elementet et stort fokus for børnene. Særligt for de ældre drenge 

var det, at man kan konkurrere mod venner og klassekammerater et særdeles motiverende element. Som 

beskrevet i teori afsnit 9.3 er det at konkurrere mod og udfordre andre mennesker for mange en motiverende 

faktor, der motiverer brugeren til fremdrift. I indeværende afsnit vil jeg belyse, hvordan konkurrence-

elementet kommer til udtryk hos børnene samt, hvordan konkurrence motiverer.  

 

 Konkurrence som social interaktion 

Børnene i både FG1, FG2 og det uddybende interview fremhæver alle konkurrence-elementet som værende 

en stor del af det sociale samvær i klassen og som et vigtigt element for, om en spil-app er sjov og interes-

sant. Børnene fremhæver flere gange vigtigheden af, at man spiller flere og at det er sjovt at konkurrere med 

sine kammerater, ligesom at fodboldkampe mod de andre klasser i frikvarterne er et populært tema: 

 

Interviewer: ”Konkurrerer I i klassen, når I spiller spil eller spiller fodbold? Spiller i mod 

hinanden?” 

 

Frederik:  ”Ja vi spiller mange gange kamp i fodbold, hvor vi er i hold.” 

 

Mathilde:  ”Og det der… Nicklas han kalder det Champion eller sådan noget…”  

(bilag K, l. 199-203). 

 

Også drengene i FG1 snakker meget om at konkurrere mod parallelklassen, hvor der konkurreres i både fag-

lige og sportslige discipliner. Her er det primært drengene, der udtaler sig meget passionerede om konkur-

rencer og det at vinde over parallelklassen: 

 

Lukas: ”Det kunne have været sjovt, hvis det havde været begge klasser, så tror 

jeg der var mange der havde prøvet at slå A”.  

 

Barrit: ”Vi vinder jo altid over A. Vi konkurrerer meget mod parallelklassen. Også i 

fodbold.” 
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Magnus: ”Jeg tror over 50 % af gangene vi har spillet mod A, så har vi smadret 

dem. Jeg tror den eneste gang de har vundet over os, det var i naturfag.” 

 

Mehtin:   ”Eller også i en svær matematik test, der får vi også flest point”   

(bilag I, l. 261-72). 

 

Også klassemedlemmerne imellem konkurrerer, hvor det især fylder hos de 12-13 årige, som konkurrer mod 

hinanden i talrige spil-apps: 

 

Ella:   ”Neeej, det er sådan hvor man svinger og så kommer man derhen. Og så er det 

hvor høj en score man får. Og så i ens klasse, så er der sådan konkurrence 

om sådan hvem der har den højeste score og sådan noget.” 

  

Interviewer:  Spiller I det mod hinanden i klassen?  

 

Ella:   ”Ja, og så kommer man sådan den næste dag og sådan ”Jeg fik 48” ”Ja, men jeg 

har fået 138” eller sådan noget. Og så er det sådan en konkurrence om, hvem 

som ka få højest”  

(bilag J, l. 107-14, min markering). 

 

 

 At konkurrere mod vennerne 

For drengene fra FG1 er det at kunne konkurrere mod vennerne en meget motiverende faktor, der direkte kan 

motivere til bevægelse:  

  

Interviewer:  ”Ku du mærke at du fik lyst til at prøve at gå flere skridt og bevæge dig noget 

mere”? 

 

Lukas:   ”Øh.. jaaae, for jeg vil gerne slå de andre” 

  (bilag I, l. 80). 

   

  […] 

 

Lukas: ”Man vil bare gerne slå sine venner. Det kan godt motivere en. Sådan bare 

at prøve at vinde over sine venner.” 
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Barrit: ”Jeg synes også sådan f.eks. hvis den nu sagde at den her person har overhalet 

dig i flere skridt, at der så kommer sådan en besked, at… Så når man ser den 

så tænker man ”ej så skal jeg ud at løbe, så jeg vinder over personen”. Det 

ku også være fedt. Det tror jeg nok det ville motivere folk” 

   (bilag I, l. 476-87, min markering). 

 

Omvendt er det demotiverende, hvis man oplever, at man ikke har evnerne, eller de andre er bedre til at spil-

le, hvilket ifølge SDT skyldes at det psykologiske behov for competence ikke opfyldes: 

 

Ella:   ”[…] Nogen gange kan det godt blive lidt for meget… at det er en konkurrence, 

og hvis så at man nu lige pludselig en weekend ikke har spillet det, ikk? Og så 

at alle andre bare har nørdet det i hele den der weekend, og så er de bare nået 

sådan 100 point over én, og så er man lige pludselig vildt dårlig til det i forhold 

til alle andre”  

(bilag J, l. 118-23). 

 

Idet Ella ikke føler at hun har kompetencerne til at følge med spillets sværhedsgrad eller de andres niveau, 

oplever hun, at flowet bliver brudt (jf. afsnit 9.3). Derfor er hun ikke motiveret til at fortsætte med at spille 

og udtrykker det på denne måde: ”Nogen gange kan det godt blive for meget…, at det er en konkurrence 

[…]”. 

 

 High score lister som konkurrence-element 

Også det at kunne sammenligne sig selv og egne resultater med vennernes resultater vha. high score lister er, 

ifølge teorien, et vigtigt aspekt af konkurrence-elementet, idet det øger motivationen til bevægelse gennem 

konkurrence. Magnus og Lukas giver her udtryk for hvad high score lister betyder for vurderingen af en be-

vægelses-app: 

 

Magnus 2:  ”Den var klart bedre (henviser til Steps Mania-appen), fordi der kunne man se 

sår’n hvad de andre de havde gået, så man ikke hele tiden skulle rundt og spørge 

og sådan.” 

 

Lukas:   ”Ja og så ku man bare se at… Det ku bare være sjovt hvis man sådan ku se det 

for alle ens venner, så ku man se hvem der sådan havde gjort det hurtigst af alle 

ens venner”  

(bilag I, l. 89). 
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Drengene udtrykker, at det at kunne sammenligne sin egen fremgang med andres er motiverende. Magnus 

udtaler således at Steps Mania-appen med dette spil-element var: ”klart bedre, fordi der kunne man se sår’n 

hvad de andre havde gået, […]” (ibid., min markering). 

 

Udfordringer og levels som motiverende spil-elementer 

Som beskrevet tidligere (jf. afsnit 9.3) er levels ifølge teorien en måde, hvorpå man kan skabe progression og 

en følelse af fremdrift hos brugeren. Levels motiverer brugeren til at gøre en ekstra indsats for at opnå næste 

level og dermed avancere. Måden hvorpå brugeren kan stige i levels, er bl.a. ved at overkomme en række 

udfordringer, der gradvist stiger i sværhedsgrad. Hvis brugerens spil-evner matcher sværhedsgraden af spil-

lets udfordringer, taler man om flow.  

I indeværende afsnit vil jeg analysere udfordringer og levels evne til at motivere børnene. 

 

 Udfordringer motiverer 

I interaktionen med børnene viser det sig hurtigt, at udfordringer, især hos den ældre del af målgruppen, er et 

stort hit og noget de oplever som særdeles motiverende, især hvis de kan udfordre klassekammerater og ven-

ner, således at udfordringerne bliver en konkurrence om, hvem der klarer sig bedst eller hurtigst. Dermed 

kommer konkurrence-elementet endnu engang til udtryk som en stærk motivation for børnene, når det gælder 

om at bevæge sig og være fysisk aktiv: 

 

Methin:   ”Det ku man også ved sådan f.eks. Moves, man ku lave sådan at hvis jeg nu in-

viterer ham til noget og han accepterer, så at man har fem minutter og de der 

først går 100 skridt.” 

 

Lukas:   ”Ja så kunne man lave sådan en konkurrence på det.” 

 

Methin:  ”Ja så bliver man også mere motiveret” 

  (bilag I, l. 300-05). 

 

 

 Børnene vil være aktive medskabere af udfordringer 

Som tidligere nævnt i teorigennemgangen, vil nutidens digitaliserede børn være aktive medskabere af det 

digitale indhold (jf. afsnit 7.3). Denne teori folder sig tydeligt ud i FG1, hvor der er et meget stort fokus på 

selv at være med til at lave og styre udfordringerne, så man kan dyste med vennerne:  
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Barrit:   ”Også at man kan sende udfordringer til hinanden. F.eks. at den person du 

er venner med siger ”den der kan gå flest skridt på 5 minutter vinder” og så kan 

man jo sååe øh.. ” 

 

   […] 

 

Lukas:  ”Ja hvis man så kan lave udfordringer til dem eller bare at appen laver den 

samme udfordring for alle ens venner, så er det sådan første, anden; hvem der 

gjorde det hurtigst” 

 (bilag I, l. 401-413). 

 

Her kan man desuden argumentere for, at drengene motiveres af følelsen af autonomy (jf. SDT): at føle at de 

har kontrol. Ovenstående indikerer, at drengene motiveres af selv at kunne kontrollere og være herre over 

udfordringerne, og hvem der skal udfordres, deraf et psykologisk behov for selvbestemmelse (autonomy).  

 

 Flow i spillet 

Der må dog være et match mellem evner og sværhedsgraden af udfordringerne, således at brugeren oplever 

et flow (Cugelman 2013). Da jeg adspørger, hvad der sker, hvis udfordringerne er for nemme, svarer Lukas: 

 

Lukas:  ”Ja men så kan det jo bare blive sværere og sværere, ellers os så er det jo ba-

re hvem der gør det først. Det er jo meget det, hvem der gør det først. Det er jo 

heller ikke sjovt, hvis ingen af dem, ingen af vennerne, kan klare den”  

(bilag I., l. 445-47). 

 

Lukas fremhæver her, at det er vigtigt, at sværhedsgraden øges, men samtidig er det ikke sjovt, hvis ingen af 

vennerne kan klare udfordringerne. Der må altså være flow, hvis udfordringerne skal motivere brugeren til at 

fortsætte med at bruge den gamificerede bevægelses-app. 

 

 Levels som konkurrence-element 

Ifølge teorien er levels som sagt en måde hvorpå man kan skabe progression og en følelse af fremdrift hos 

brugeren. I nedenstående eksempel ses dog endvidere, hvordan de 10-årige drenge bruger levels som en slags 

high score liste og som et konkurrerende element, hvor niveauet af levels bliver et bevis på, hvor god spille-

ren er, ligesom det kan anvendes til at sammenligne sig selv med andre spillere: 
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Frederik:  ”Jonas’ far han er kommet helt vildt langt i levels 

   […] Hans far er i level 129!” 

 

Interviewer: ”Kommer man i forskellige levels?” 

 

Jonas:  ”Ja det er når man… det er sådan at… når man får meget af det der, så kan man 

høste det. Jeg er i level 64 nu”  

(bilag K, l.466-503). 

 
 

Belønning som motivation 

Som beskrevet i teoriafsnittet må en virtuel belønning, ifølge Hamari (2015), opleves at have en tilstrækkelig 

høj værdi for modtageren, hvis denne skal motivere brugeren til at gentage den belønningsgivende handling. 

I indeværende afsnit ønsker jeg at analysere børnenes perspektiver på belønning i spil-apps og i bevægelses-

apps, for derigennem at få et indblik i hvordan belønning motiverer, samt hvilken værdi belønningen må 

besidde.   

 

 Trofæer  

Ella giver udtryk for, at belønning i form af trofæer motiverer hende, da jeg adspørger hende om hun har 

prøvet spil, hvor man kan få trofæer: 

 

Ella:  ”Ja, altså på Snapchat kan man sådan se hvor mange man har sendt. Jeg kan lige 

prøve at vise dig det... Så er det sådan, så får man den her, så har man sendt 10 

snapchats, hvor den her blitz er på og så, hvor man har et eller andet, har sendt 

1000 snaps.” 

  

Interviewer: ”Er det noget du tænker over når du sender snaps, at nu skal jeg lige sende…?” 

 

Ella:  ”Ja nogen gange… ” 

 

Interviewer: ”[…] kunne du forestille dig at det ku motivere dig, hvis du kunne se ”okay, jeg 

mangler kun lige 2000 skridt, så får jeg det her trofæ?”” 

 

Ella:  ”Ja. Ja det ku jeg godt” 

 (bilag J, l. 247-262). 
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Også i de to fokusgrupper, indikeres at badges, trofæer og andre former for belønning er tiltrækkende, især 

hos drengene: 

 

Lukas:  ”Altså det kunne være lidt sjovere bare at have dem (henviser til de to testede 

apps) i lidt længere tid, for så kunne man også nå lidt flere skridt og så også 

lidt flere trofæer og sådan noget”  

 (bilag I, l. 291-93, min markering). 

 

I FG2 hos den yngre del af målgruppen, de 10-årige børn, fornemmede jeg desuden en vis spænding ved 

disse belønningssystemer, og at det er noget børnene stræber efter at opnå, og en måde hvorpå man sammen-

ligne sig selv med andre spillere:  

 

Frederik:  ”Man kan også vinde pokaler.”  

 

Jonas:  ”Her er der pokaler, og så når man så mange, så mange pokaler, så den øverste 

man kan få, det er den der.” 

  

Interviewer: ”Nååeh… Hvad for en har du nu?” 

 

Jonas:    ”Jeg er tæt på den der.” 

 

Frederik:   ”Den der, den ser vild ud!” 

 

Jonas:   ”Der er mange fra min klan, der har den der”  

(bilag K, l. 542-57, min markering). 

 

 

 Belønningens værdi 

Trofæet må dog besidde en værdi, som brugeren føler sig tiltrukket af og flere af de børn i FG1, der havde 

testet Steps Mania appen oplevede ikke at trofæerne appellerede til dem eller havde en værdi, der gjorde, at 

de var værd at bevæge sig yderligere for for at opnå. Da jeg spøger til om trofæerne var nogle, de prøvede at 

få i løbet af den uge de bruge Steps Mania-appen, udtaler børnene:  

 

Barrit:  ”Jeg gik ikke for at få et, men altså jeg synes bare det var sjovt at der stod at 

man havde gået alt muligt. Men jeg gik ikke efter at få det. Jeg synes bare det 

var kreativt, sjovt tænkt.” 
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Alberte:  ”Øh altså jeg vil sige, at jeg vidste ikke, at man kunne få dem, så jeg har ikke 

rigtig fået dem.” 

 

Interviewer: ”Hvordan synes du det var Magnus? Jeg kan se at du har fået rigtig mange.” 

 

Magnus2:   ”Jeg har slet ikke kigget på dem”  

(bilag I, l. 164-76). 

 

Børnene finder således ikke den store interesse i de trofæer, man kan få i Steps Mania-appen, hvormed disse 

trofæer ganske enkelt ikke formår at motivere børnene. Trofæerne besidder ikke en værdi som børnene føler, 

det er værd at stræbe (bevæge sig) efter. Dette illustrerer vigtigheden i at den gamificerede app benytter be-

lønninger med en værdi, der er tilpasset målgruppen. 

 

 Er en virtuel belønning nok? 

Ifølge afhandlingens teorigennemgang er belønning en af de stærkeste motivationer indenfor gamification. 

Den gennemgåede teori udtaler sig således positiv om virtuelle trofæer, badges og point som motiverende 

spil-elementer. I analysen af afhandlingens empiri vil jeg dog stille spørgsmålstegn ved, om en virtuel beløn-

ning er motivation nok for at få børnene til at bevæge sig. Børnene i FG2 har allerede udtrykt sig lettere ne-

gativt om de typer af trofæer som Steps Mania gør brug af som motiverende spil-element. Da jeg spørger til, 

hvad der så skulle til, før de ville bevæge sig mere, kommer børnene udelukkende med fysiske eksempler på 

belønning: 

 

Magnus 1:   ”Jo flødeboller. Den der går mest får flødeboller.” 

 

Barrit:  ”En hel pakke flødeboller til én person.” 

 

Alberte:  ”Og så når vi må komme over en time i salen. Det er nok det der er sjovest. Så skal man 

ikke sidde og lave lektier”  

(bilag I, l. 184-87). 

 

Det kan være, at for børnene opleves den virtuelle belønning ikke som en belønning, idet den jo netop kun 

lever i den digitale verden og er uhåndgribelig i modsætning til en pakke flødeboller eller en fritime i gym-

nastiksalen.  
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16.3 Børn og bevægelses-apps 
 

Ingen af børnene i de tre interviewsessioner har tidligere stiftet bekendtskab med bevægelses-apps. Som 

beskrevet i metodeafsnit 14.1 testede FG1 de to bevægelses-apps, Moves og Steps Mania i løbet af to uger. 

Den første uge testede de Moves, den anden uge Steps Mania. På baggrund af elevernes interaktion med de 

to apps, var det muligt for mig at spørge ind til helt konkrete spil-elementer i de to apps, for at få et dybere 

indblik i målgruppens egne erfaringer og perspektiver på en gamificeret bevægelses app. Det kom der nogle 

konkrete og brugbare udsagn ud af, som vil blive inddraget i afsnittet omhandlende konkrete anbefalinger til 

Sundhedsstyrelsen (afsnit 19). Dermed er formålet med dette afsnit også at besvare underspørgsmål 2:  

Hvordan forholder målgruppen sig til bevægelses-apps? 

 

Jo flere venner der er brugere jo bedre! 

I begge fokusgruppeinterviews og i interviewet med Ella er det sociale aspekt, som nævnt, en gennemgående 

faktor, hvor bl.a. den sociale interaktion som medvirken til større motivation for bevægelse kommer til ud-

tryk. Den sociale interaktion og det at være flere og sammen om noget er tydeligvis vigtigt for børnene, og 

som nævnt er klassen det sociale tilhørssted og dermed rammen omkring børnenes sociale interaktion. I ne-

denstående eksempel adspørger jeg Mehtin og Lukas på 12 år, hvad det betyder hvis man er den eneste der 

har en bevægelses app: 

 

Interviewer:  ”Hvad nu hvis du var den eneste, der havde appen?” 

 

Mehtin:  ”Så ville det ikke være sjovt. Så har man ikke noget mål”  

   

  […] 

    

Lukas:   ”Det kunne have været sjovt, hvis det havde været begge klasser (der havde appen), så 

tror jeg der var mange der havde prøvet at slå A (parallelklassen)” 

(bilag I, l. 240-62). 

 

Med drengenes udtalelser fremstår det tydeligt, at fællesskabet og den sociale interaktion omkring bevægel-

ses-appen er afgørende for motivationen for at spille eller anvende den. 

 

Det skal være nemt at gå til 

Som nævnt i både teoriafsnittet og derefter påvist i dette analyseafsnit, er børnene i denne målgruppe i høj 

grad præget af en zapperkultur, hvor et app-spils levetid er kort og popularitetsperioden endnu kortere hos 

børnene. Denne zapperkultur kommer også til udtryk i selve påbegyndelsen med at bruge en app. I fokus-
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gruppen snakker vi om selve det at downloade og opsætte de to apps, Moves og Steps Mania, og det fremstår 

tydeligt, at det skal være let og tilgængeligt at komme i gang med at bruge appen. Er der alt for mange ind-

gangs-barrierer, som f.eks. at oprette en profil, hvor man skal logge ind med e-mail, så er børnene allerede 

videre til det næste: 

 

Magnus1:  ”Jeg tror halvdelen af klassens børn downloadede den og så slettede de den 

igen.” 

 

Interviewer:  ”Var den lidt for indviklet”? 

 

Magnus1:  ”Nej, den var bare svær at logge ind på.” 

 

Barrit:   ”Ja det var det at man skulle logge ind. Det skulle man ikke i Moves. Man skul-

le til at skrive e-mail ned og der er nogen der ikke har det” 

 (bilag I, l. 214-21). 

 

Da jeg spørger til hvorvidt de benyttede funktionen at invitere venner, svarer Alberte lettere irriteret:  

 

”Jeg fik ikke. Altså jeg ved ikke hvordan man gjorde det der. Men jeg synes det tog mega lang tid 

sådan, altså min kunne man ikke rigtigt få til at virke sådan. Et eller andet med en e-mail, man skul-

le til at downloade og sådan noget. Og det virkede ikke rigtigt” (bilag I, l. 104).  

 

Anlægger man et Self-Determination Theory perspektiv på Albertes udtalelse, kan man argumentere for, at 

Alberte oplever, at hun ikke har kompetencerne (og tålmodigheden) til at opsætte appen, hvormed hendes 

psykologiske behov for competence ikke opfyldes og dermed, finder hun ingen motivation til at beskæftige 

sig yderligere med appen: 

 

Interviwer:  ”Så du fik den aldrig rigtig til at virke?” 

 

Alberte:   ”Jo men ikke særlig lang tid, så gad jeg ikke mere til sidst.” 

   (bilag I, l. 108-10). 

 

Da jeg spørger til hvilken app, der var bedst, var et af svarerne desuden:  
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Mehtin:  ”Jeg synes Moves var bedst, for den var ikke så indviklet. Man skulle ikke 

logge ind og så stod der bare hvor meget du havde gået og så viste den også 

hvor du havde gået” 

   (bilag I, l. 130). 

 

Igen fremhæves vigtigheden af, at opsætningen ikke er for kompliceret. 

 

Detaljerede og let-afkodelige målinger 

I forlængelse af at opsætningen må være ukompliceret, understreger børnene, at det er fedt at en bevægelses-

app er i stand til at registrere forskellige aktiviteter og viser derfor stor begejstring for appen Moves, der 

automatisk måler om brugerens bevægelser er i form af løb, cykling, skridt eller motoriseret transport: 

 

Mehtin:   ”Jeg synes Moves var bedre, for man kunne også se at man havde cyklet.” 

 

Interviewer: ”Er det sjovere at man kan se at man laver nogle forskellige ting, end at man 

bare bevæger sig? Er det sjovere når man kan se at man har cyklet eller spillet 

fodbold?” 

 

Barrit:   ”Eller man har kørt i bil. Det stod der også.  Noget med transport.” 

 

Lukas:  ”Jeg synes også Moves var god, for man kunne se alt det der at man havde cyk-

let. Den virkede egentlig fin synes jeg. Men jeg synes også den der Steps Ma-

nia, var sjov, hvis man kunne lave sådan en blanding af dem. Sådan så man og-

så kunne få de der trofæer i Moves” 

 (bilag I, l. 223-32). 

 

Ligeledes er det tydeligt, at et enkelt og visuelt tiltagende layout og det, at målingerne er lette at afkode ap-

pellerer til børnene: 

 

Mehtin:  ”Moves, der var en blå boble, hvor der stod hvor meget man havde cyklet og en 

grøn én hvor der stod hvor meget man havde løbet.” 

  

Barrit:  ”Og så blev de større.” 

 

Mehtin:   ”Og så et kort, der viser hvor du har løbet henne.” 
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Barrit:   ”[…] Så bliver den også større, så den er lille hvis du kun har taget 100 og hvis 

du f.eks. har taget 13.000 skridt, så bliver den større, så det er også fedt”  

(bilag I, l. 568-90).  

 

 

Ulemper ved smartphone som tracker 

Der er dog flere ulemper ved telefonen som tracker. En af dem er at de to bevægelses-apps Moves og Steps 

Mania bruger meget strøm, idet de anvender telefonens GPS (jf. afsnit 11). Flere af børnene viste irritation 

over dette strømforbrug: 

 

Interviewer:  ”Tog den meget strøm?” 

 

Magnus1:  ”JA Moves, den tog noget med 49 %” 

  (bilag I, l. 155-57). 

 

  […] 

 

Barrit:  ”Det er bare det, at når du sådan slider den op, så virker den ikke rigtigt. Det er 

det dårlige ved det, for så skal du holde den åben og så tager den strøm. Det 

ku være bedre at den stadig virkede, selvom den ikke var åben. Så ku det have 

været bedre”  

   (bilag I, l. 613-15, min markering). 

 

Et andet problem er, at børnene glemmer telefonen eller ikke kan have den på sig hele tiden, f.eks. når de går 

til sport og faktisk bevæger sig mest. At det reelle aktivitetsniveau ikke registreres og tæller med i bevægel-

ses-appens målinger opleves, især af pigerne, som meget demotiverende: 

 

Alberte:   ”Altså jeg glemte den, så f.eks. hvis vi nu var ude at spille fodbold i frikvarte-

rerne, så glemte jeg sådan at tage den med derud og så taber man ret meget” 

(bilag I, l. 335). 

 

[…] 
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Sara:   ”Ja jeg tænker også at det er lidt irriterende, når man er til sport og sådan noget, 

så kan man ikke have sin telefon med.”  

 

Alberte:   ”Ja det er jo der man bevæger sig allermest”  

(bilag I, l. 672-75). 

 

For at overkomme dette problem er børnene enige om, at en skridttæller eller anden ekstern anordning, som 

er lettere at have på sig hele tiden, er en bedre løsning, så man er sikker på, at ens reelle aktivitetsniveau må-

les:  

 

Lukas:  ”Altså det er lidt bedre, hvis det er en skridttæller, hvis det er sådan et armbånd 

til at sætte på benet eller på armen, så man også kan tælle på sport i stedet for at 

det er en mobil, som man bliver nødt til at have lommer til.”  

 

Alberte:   ”Ja det er en god idé.” 

 

Barrit:  ”Ja det har jeg også tænkt på” 

   (bilag I, l. 685-691). 

 

17. Opsamling 
 

Igennem indeværende analyse har jeg analyseret empirien med det formål at kunne besvare afhandlingens 

problemformulering. Ovenstående analyse vil således udmunde sig i en deskriptiv og en handlingsorienteret 

konklusion, hvor analysens resultater anvendes med det formål at besvare afhandlingens problemformule-

ring. En opsummering af analysens resultater vil således finde sted i det følgende afsnit 18, der ligeledes har 

til formål at besvare problemformuleringens tre underspørgsmål i en deskriptiv konklusion på analysen. 

 

 
  



KONKLUSION
9
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18. Deskriptiv konklusion på analysen 
 

Indeværende afsnit vil besvare opgavens tre underspørgsmål. Besvarelsen af problemformuleringens hoved-

spørgsmål vil blive besvaret i næste afsnit (afsnit 19). 

Dette afsnits formål er at give en deskriptiv konklusion på afhandlingens analyse for derigennem at besvare 

problemformuleringens tre underspørgsmål, der skal hjælpe mig til at besvare hovedspørgsmålet.  

Indledningsvis vil jeg kort og præcist besvare de tre underspørgsmål, hvorefter svarene vil blive begrundet 

yderligere. 

 

1. Hvad kendetegner målgruppens digitale vaner og forbrug?  

Drengene er storforbrugere af spil-apps på tablets og smartphones, hvorimod pigerne, særligt de 

ældre, tiltrækkes af sociale medier. 

 

2. Hvad motiverer målgruppen til bevægelse og i deres interaktion med spil-apps?  

Børnene motiveres især af den sociale interaktion og samvær i klassen. Desuden er konkurrence-

elementet en stærk motivation, hvor udfordringer som de selv kan styre er et stærkt motiverende 

spil-element. 

 

3. Hvordan forholder målgruppen sig til bevægelses-apps? 

Børnene ser flere ulemper ved de bevægelses-apps, de har stiftet bekendtskab med, herunder strøm-

forbrug, indviklet opsætning og det, at de skal have telefonen på sig hele tiden.  

 

18.1 Hvad kendetegner målgruppens digitale vaner og forbrug?   

Analysen indikerer at der er forskel på drenge og pigers digitale vaner og forbrug. Drengene er meget opta-

get af den digitale leg via spil-apps på både tablets og smartphones, hvorimod pigerne, ikke udviser helt så 

stor interesse for spil-apps. 12-årige Ellas udtalelser indikerer at pigerne på hendes alder er meget optaget af 

sociale medier, hvorimod den yngre del af målgruppen, præsenteret i FG2, endnu ikke for alvor har stiftet 

bekendtskab med sociale medier.  

Børnene er i høj grad præget af zapperkulturen, der påvirker deres interaktion med digitale medier, herunder 

især spil-apps, der har en meget kort popularitetsfase, ligesom både sociale medier og spil-apps kun er inte-

ressante, hvis børnenes sociale netværk anvender dem. Analysen påviser vigtigheden af den sociale interak-

tion og det sociale samvær børnene har omkring en spil-app. Formår et spil at opnå høj popularitet bliver det 

således en stor del af den sociale interaktion i klassen.  
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18.2 Hvad motiverer målgruppen til bevægelse og i deres interaktion med spil-

apps? 

Analysen påviser hvordan børnene opfatter deres klasse som det sociale tilhørssted, hvor børnene er forbun-

det til hinanden som klassekammerater. Klassekammeraterne er vennerne og vice versa, og dermed er det i 

klassen at børnene har deres sociale netværk. Med klassen som socialt tilhørssted får børnene opfyldt deres 

psykologiske behov for at føle, at de hører til og er beslægtet med ligesindede.  

Den sociale interaktion og det sociale samvær er tydeligvis den største motivation for børnene. Analysen 

påviser, hvordan den sociale interaktion motiverer børnene til både bevægelse og brug af spil-apps. Den so-

ciale interaktion omkring en app er således en afgørende motivation for at anvende appen, ligesom social 

interaktion kan motivere børnene til at dyrke mere motion og bevægelse, hvor det at bevæge sig med klasse-

kammeraterne opleves som langt mere motiverende end at gøre det alene eller sammen med forældre.  

Ligeledes påviser analysen udfordringer som det spil-element, der motiverer børnene mest. I børnenes inter-

aktion med udfordringer er det særligt den sociale interaktion og konkurrence-elementet omkring udfordrin-

gerne der motiverer.  

Konkurrence-elementet er en klar motivation for særligt de ældre drenge, hvor udfordringer anskues som den 

primære måde, hvorpå man kan konkurrence mod vennerne. Børnene udtrykker desuden, at det at være aktiv 

medskaber af disse udfordringer er et stærkt motiverende element. I forlængelse heraf er konkurrence-

elementet en stor del af det sociale samvær i klassen, hvor der konkurreres mod andre klasser i flere discipli-

ner som fodbold og motionsløb. Børnene konkurrerer dog også meget mod hinanden i forskellige spil-apps, 

og især for de ældre drenge er tilstedeværelsen af et stærkt konkurrence-element i en spil-app et vigtigt spil-

element for appens popularitet. Det at kunne konkurrere mod og med sine venner er for børnene stærkt moti-

verende. Analysen påviser altså at børnene i høj grad motiveres af udfordringer, idet de appellerer til deres 

konkurrence-gen ligesom deres motivation for at indgå i udfordringer er funderet i behovet for social interak-

tion og samvær med venner og klassekammerater. 

Vigtigheden af flow og balance i spil-appens sværhedsgrad, viser sig både for drenge og piger, hvor børnene 

giver udtryk for, at det er meget demotiverende, når de oplever ikke at have kompetencerne til at spille.  

Belønning i form af trofæer og badges synes at have en lettere motiverende effekt på de adspurgte børn. Dog 

påviser analysen, hvordan en belønning ingen motivation har, hvis dets værdi ikke appellerer til målgruppen. 

Analysen illustrerer således også vigtigheden i at tilpasse belønningens værdi til målgruppen.  

 

18.3 Hvordan forholder målgruppen sig til bevægelses-apps? 

Analysens resultater gør mig yderligere i stand til at besvare afhandlingens tredje underspørgsmål omhand-

lende hvordan børnene forholder sig til bevægelses-apps. På baggrund af børnenes interaktion med to bevæ-

gelses-apps i løbet af to uger, giver de udtryk for, at en bevægelses-app først og fremmest skal være let at 
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opsætte og komme i gang med at bruge. Dernæst må appen have detaljerede målinger, der er lette at afkode 

og have et visuelt tiltalende design.  

Børnene finder desuden flere ulemper ved smartphonen som tracker. De udviser bl.a. stor irritation overfor 

de to bevægelses-apps store strømforbrug. Ligeledes er det en stor ulempe at børnene hele tiden må have 

telefonen på sig, for at den tracker deres aktivitetsniveau. De glemmer deres smartphone og kan ikke have 

den på sig, når de dyrker sport, hvormed de udviser stor frustration over, at deres reelle aktivitetsniveau ikke 

registreres og trackes i bevægelses-appen.  

19. Handlingsorientret konklusion: Strategiske anvisninger til Sundheds-
styrelsen  
 

Med analysens deskriptive konklusion og svar på problemformuleringens underspørgsmål er jeg nu i stand til 

at kunne angive konkrete handlingsanvisninger til Sundhedsstyrelsen i forhold til, hvordan en bevægelses-

app bedst udformes og implementeres hos målgruppen. Dermed er det følgende afsnit en handlingsorienteret 

konklusion, hvis formål er at besvare afhandlingens overordnede spørgsmål:  

 

Hvordan bør Sundhedsstyrelsen anvende en gamificeret bevægelses-app i deres Get Moving sund-

hedskampagner, for derigennem at motivere målgruppen til bevægelse? 

 

Besvarelsen af problemformuleringen vil derfor udforme sig som en række anvisninger til, hvordan Sund-

hedsstyrelsen bør anvende gamification i deres Get Moving kampagner.  

Mine anvisninger falder indenfor tre kategorier, hvormed jeg indledningsvist vil give anbefalinger til den 

gamificerede bevægelses-apps indhold og udformning, dernæst tekniske anbefalinger og afslutningsvis kon-

krete praktiske anbefalinger til, hvordan bevægelses-appen bør implementeres hos målgruppen. 

Nedenstående tabel har til formål at give læseren et overblik over disse anvisninger. Anvisningerne vil heref-

ter blive yderligere uddybet. 

Anbefalinger til appens  

indhold og udformning 

Anbefalinger til appens  

tekniske specifikationer 

Anbefalinger til 

implementeringen af appen  

 
 Appeller til børnenes behov for  

social interaktion og samvær via et 

integreret socialt netværk 

 

 Fokus på konkurrence som  

motivation vha. udfordringer  

 

 Den rette værdi af belønnings-

mekanismer er central 

 

 Appens indhold skal  

vedligeholdes  

 

 Opsætning må være enkel og 

ligetil 

 

 

 Armbånd som tracker 

 

 

 Præcise og let-afkodelige må-

linger 

 

 

 

 Tæt samarbejde med  

skoler og lærere 

 

 

 Appen kan med fordel  

integreres i flere dele af bør-

nenes undervisning  
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19.1 Anbefalinger til appens indhold og udformning 

På baggrund af opgavens analyse konkluderede jeg, at spil-apps er en stor del af børnenes hverdag. Jeg anbe-

faler derfor, at bevægelses-appen indeholder mange spil-elementer, således at børnene oplever den gamifice-

rede bevægelses-app som et spil.  

Igennem indeværende afsnit vil jeg belyse og argumentere for, hvilke spil-elementer appen særligt bør foku-

sere på og give forslag til, hvordan disse bør udformes. 

 

Appeller til børnenes behov for social interaktion og samvær via et integreret socialt netværk 

I den deskriptive konklusion på analysen er et af hovedresultaterne, at den sociale interaktion og den sociale 

samvær med klassekammerater og venner er en meget vigtig motivation for børnene i stort set alt, hvad de 

foretager sig, herunder bevægelse og interaktion med spil-apps. På baggrund af denne iagttagelse foreslår 

jeg, at Sundhedsstyrelsen integrerer et socialt netværk som spil-element i bevægelses-appen, således at bør-

nene kan skabe virtuel forbindelse med venner og kammerater, hvormed den sociale interaktion og det socia-

le samvær integreres både i og omkring appen. Ydermere er hensigten, at det sociale netværk skal tiltrække 

målgruppens piger, der i høj grad er forbrugere af sociale medier. Ved at Sundhedsstyrelsen opretter sit eget 

sociale medie i bevægelses-appen, imødekommer man ligeledes den yngre del af målgruppe, der endnu ikke 

har stiftet bekendtskab med de store globale sociale platforme. Det lukkede sociale netværk i appen er desu-

den et mere sikkert og kontrolleret netværk for børnene, i forhold til verdensomspændende sociale medier 

som f.eks. Facebook.  

 

Fokus på konkurrence som motivation via udfordringer  

I analysen påviste jeg det store fokus på konkurrencer og udfordringer hos målgruppen, hvor især det at kon-

kurrere mod vennerne og sammen som klasse mod parallelklassen opleves som stærkt motiverende.  

Ydermere påviste analysen, at den sociale interaktion mellem børnene i høj grad udformes gennem netop 

konkurrencer og udfordringer. Jeg anbefaler derfor, at bevægelses-appen har et stort fokus på udfordringer, 

hvor børnene selv skal kunne vælge imellem en række udfordringer og selv bestemme hvem der skal udfor-

dres, som muliggøres via det føromtalte integrerede sociale netværk. Hermed sikres det, at udfordringerne 

passer til det individuelle barn, således at flow i spillets sværhedsgrad sikres og således at barnets psykologi-

ske behov for competence opfyldes.  

Jeg vil desuden anbefale at man i forbindelse med den årlige Get Moving kampagne, integrerer en større 

udfordring i appen, hvor man som klassekammerater konkurrerer sammen mod andre klasser om hvilken 

klasse der kan bevæge sig mest i løbet af en vis periode. Denne udfordring kunne meget vel skydes i gang 

eller afsluttes med skolernes motionsdag. Hermed appelleres der til børnenes behov for at stå sammen som 

klasse om et specifikt mål, ligesom man appellerer til særligt de ældre drenges konkurrence-element.  
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Den rette værdi af belønnings-mekanismer er central 

Ifølge teorien må badges opleves at have en klar værdi for modtageren, hvis de skal fungere som motiveren-

de spil-element. Som nævnt i konklusionen på analysen er der indikationer, der peger på om virtuelle beløn-

ninger som badges og trofæer kan motivere målgruppen tilstrækkeligt. Jeg vil på baggrund af denne iagtta-

gelse anbefale Sundhedsstyrelsen, at de virtuelle belønninger med fordel kan veksles til virkelige belønnin-

ger, som en fritime i gymnastiksalen, hvormed belønningen ydermere bliver en katalysator for endnu mere 

fysisk aktivitet hos børnene. 

Et andet forslag er at give brugeren mulighed for selv at vælge sit virtuelle trofæ eller badge. Hvad der ople-

ves at have værdi er meget individuelt fra barn til barn og vil utvivlsomt variere på baggrund af alder og køn. 

Ved at give barnet mulighed for selv at vælge imellem forskellige badges eller trofæer, appelleres der til 

barnets psykologiske behov for selvbestemmelse. Ligeledes er der større mulighed for, at barnet motiveres af 

belønningen, idet barnet kan vælge den belønning, han/hun føler har en værdi.  

 

Appens indhold skal vedligeholdes 

Som analysen påviste er børnenes zapperadfærd en trussel for apps, idet popularitetsfasen og perioden hvor 

appen anvendes er begrænset. Samtlige børn gav udtryk for, at apps har en forholdsvis kort leveperiode, og 

så snart udfordringerne bliver for lette eller spillet for kendt, falder interessen. For at fastholde børnenes inte-

resse må Sundhedsstyrelsen være opmærksom på at forny appens indhold ved løbende at udskifte og forny 

belønninger og udfordringer, således at målgruppen med jævne mellemrum ser nye potentialer i at anvende 

appen. Børnene må føle, at bevægelses-appen forbliver sjov og interessant, ellers falder de fra. Falder først 

nogle af vennerne fra, startes en lavine-effekt, hvor det sociale netværk omkring appen forsvinder. Dette 

medfører at børnenes motivation for at interagere med appen, det sociale samvær omkring den, forsvinder. 

Helt konkret kan Sundhedsstyrelsen med fordel re-brande appen årligt i forbindelse med Get Moving kam-

pagnen, hvor et nyt tema eller univers for appen præsenteres med den hensigt at lokke gamle og nye brugere 

til.  

19.2 Anbefalinger til appens tekniske specifikationer 

Indeværende afsnit vil uddybe handlingsanvisninger til de overordnede tekniske specifikationer i forbindelse 

med bevægelses-appen. Formålet med denne afhandling er ikke at give anvisninger til den mere tekniske del 

af app-udvikling, og jeg vil derfor ikke gå ind i en længere diskussion af de detaljerede tekniske specifikatio-

ner i forbindelse med appen. Dog tager anvisningerne udgangspunkt i metoder fra allerede eksisterende be-

vægelses-apps (jf. afsnit 11), hvormed jeg har sikret, at mine anbefalinger er teknisk mulige at realisere. 
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Opsætning må være enkel og ligetil 

Børnene fra empiriindsamlingen udviste stor irritation over bevægelses-apps der krævede e-mail log-in inden 

anvendelsen kunne påbegyndes, idet de færreste børn mellem 10 og 13 år har en e-mail adresse. Derfor anbe-

faler jeg at man minimerer de indledende steps i forbindelse med appens opsætning og at Sundhedsstyrelsen 

er meget opmærksom på at gøre denne opsætning så enkel som muligt. Den enkleste brugeropsætning er at 

børnene blot opretter sig vha. et brugernavn.  

 

Armbånd som tracker 

Inspirereret af den amerikanske bevægelses-app Nabi Compete (jf. afsnit 11.5) og børnenes udtalelser præ-

senteret i analysen, anbefaler jeg at selve bevægelses-trackeren tages ud af telefonen og sættes ind i et gum-

mi armbånd, der med sit design skal appellere til både drenge og piger.  

Børnene kan have armbåndet på til al slags sport og bevægelse, og skal ikke huske på at have deres telefon 

på sig hele tiden. Hermed registreres deres fysiske aktivitet automatisk af trackeren, der vha. bluetooth over-

fører brugerens data til bevægelses-appen på børnenes smartphone. En anden fordel ved, at trackeren tages 

ud af telefonen er, at strømforbruget ikke påvirkes i samme grad, som hvis trackeren benytter telefonens 

GPS-funktion. Ifølge børnene var bevægelses-appenes store strømforbrug netop et irritationsmoment.  

 

Præcise og let-afkodelige målinger 

Børnene var meget begejstrede for, at bevægelses-appen Moves automatisk kunne kende forskel på cykling, 

løb og gang. Hvorvidt det er teknisk muligt at trackeren i et armbånd kan afkode om brugeren går, løber eller 

cykler er usikkert. Jeg anbefaler derfor, at man anvender skridt som universel måleenhed. Dermed vil tracke-

ren tælle skridt uanset om brugeren cykler, går eller løber, hvormed skridt da fungerer som en fælles måleen-

hed for bevægelse. Ved kun at have én måleenhed sikrer man desuden enkelthed i appen, hvilket som nævnt 

er et andet fokuspunkt for børnene. Appens præsentation af brugerens aktivitetsniveau bør nemlig være visu-

elt let at afkode for børnene.  

 

19.3 Anbefalinger til implementeringen af appen 

Selve Get Moving kampagnens formål bliver altså at skabe opmærksomhed omkring bevægelses-appen og 

søge at få børnene til at bruge appen.  Bevægelses-appen er den del af kampagnen, der skal ændre børnenes 

adfærd frem for de tidligere traditionelle Get Moving kampagner, hvor Sundhedsstyrelsen har forsøgt at æn-

dre børnenes adfærd vha. information og oplysning.   

Uanset hvor veldesignet bevægelses-appen er, må målgruppens engagement og motivation for at downloade 

og påbegynde anvendelsen af appen hjælpes på vej, i en digital tidslader, hvor det bugner med spil-apps, der 

kæmper om børnenes flygtige opmærksomhed. I indeværende afsnit vil jeg derfor give anvisninger til hvor-

dan Sundhedsstyrelsen sikrer en succesful implementering af bevægelses-appen. 
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Tæt samarbejde med skoler og lærere 

Idet børnene opfatter klassen som deres primære sociale tilhørssted og hvordan klassen er rammen om den 

sociale interaktion og det sociale samvær for børnene, anbefaler jeg et direkte samarbejde mellem de danske 

skoler og Sundhedsstyrelsen. De enkelte klasselærere får da en central rolle i at sikre at børnene engageres i 

at påbegynde brugen af bevægelses-appen.  

I praksis forestiller jeg mig, at Sundhedsstyrelsen udleverer tracker-armbåndene til skolernes 4.-6. klasser. 

Omkostningerne af dette er ikke noget jeg vil gå dybere ind i. Jeg vil dog vurdere, at denne udgift er relativ 

lav i forhold til de samfunds- og sundhedsmæssige konsekvenser ved inaktivitet samt de mange millioner, 

Sundhedsstyrelsen årligt poster i de ineffektive Get Moving kampagner.  

 

Appen kan med fordel integreres i flere dele af børnenes undervisning 

Det afgørende punkt er, at målgruppen i første omgang skal motiveres til at bruge appen. Appen kan med 

fordel integreres i flere fag i børnenes undervisning, hvormed der sikres en bredere og mere velfunderet im-

plementering. Her er det selvfølgelig oplagt at integrere bevægelses-appen i idrætstimerne. Derudover kan 

man anvende børnenes målinger fra appen i forbindelse med matematiktimerne, ligesom man i tværfaglig 

undervisning kan beskæftige sig med de helbreds- og samfundsmæssige konsekvenser af inaktivitet. Afslut-

ningsvis, kan snydeadfærd diskurteres i undervisningen, for at forhindre at børnene snyder med bevægelses-

appens målinger.  

Bevægelses-appen kan således anvendes som undervisningsmateriale, hvormed en dybere implementering 

opnås.  

20. Afsluttende kommentar 
 

Denne afhandling har givet et nyt perspektiv på, hvordan den digitale udvikling kan være med til at afhjælpe 

et samfundsproblem, som netop er opstået på baggrund af denne udvikling, at de danske børn og unge er alt 

for stillesiddende og inaktive. Vi kan ikke kontrollere denne digitale samfundsudvikling, og vi må derfor 

arbejde med den frem for imod den. Derfor åbner denne afhandling op for nye tilgange til kampagneplan-

lægning og -strategier, hvor det nyere digitale hjælpemiddel, gamification, giver mulighed for at motivere og 

engagere brugerne til at ændre adfærd. Indeværende afhandling har således demonstreret at gamification-

teknologien meget vel kan afhjælpe samfundsproblemet undersøgt i indeværende afhandling. Man mangler 

bare at anvende den i praksis. Mit håb er derfor, at denne afhandling vil tjene som inspiration for Sundheds-

styrelsen i deres fremtidige sundhedskampagner. Sundhedskampagner målrettet børn og unge kan således 

blot være det første skridt på vejen til at motivere samfundets borgere til en positiv adfærdsændring. 
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