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Sammanfattning 

Användningen av digitala tjänster ökar allt mer i dagens samhälle där lärande och utbildning 
har flyttat in i våra handhållna enheter. Detta har ökat tillgängligheten för användare och är 
mer kostnadseffektivt än lärande som utförs på en fysisk plats. När det kommer till lärande 
på mobila enheter har det blivit allt vanligare att använda gamification för att motivera 
användare. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur gamification tar sig form i 
språkinlärningsapplikationer och identifiera designprinciper för e-lärande applikationer som 
riktar sig mot språkinlärning. 

Den grundläggande metod som använts i studien är i form av en fallstudie. Studien använder 
sig utav en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för att samla in data. 
Totalt var det 7 respondenter i åldrarna 23 – 59 år som deltog i studien. Utöver detta 
utfördes även analyser på 12 applikationer, varav sex var spelapplikationer och sex var 
språkinlärningsapplikationer. 

Analyserna visar på likheter och skillnader mellan de båda typerna av applikationer där den 
främsta skillnaden är att språkapplikationer har ett större fokus på människa till människa 
interaktion och spel istället har en högre grad av utmaning. Detta stöds av intervjuer såväl 
som analyser. 

Slutsatserna av detta mynnar ut i designprinciper för språkinlärnings applikationer där vikten 
har lagts vid den social kontexten för att främja människa till människa interaktion.  

 

Nyckelord: Gamification, funktionaliteter, e-lärande, m-lärande, mobilt-lärande, 
språkinlärning, designprinciper 
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Abstract 

The use of digital services is increasing today, and learning and education have moved into 
our handheld devices. This has increased accessibility for users and is more cost-effective 
than learning performed in a physical location. When it comes to learning on mobile devices, 
it has become increasingly common to use gamification to motivate users. The purpose of 
this study is to increase understanding of how gamification takes shape in language learning 
applications and identify design principles for e-learning applications aimed at language 
learning. 

The basic method used in the study is in the form of a case study. The study uses a 
qualitative method in the form of semistructured interviews to collect data.In total, there 
were 7 respondents aged 23-59 who participated in the study. In addition, analyzes were 
performed on 12 applications, six of which were game applications and six were language 
learning applications. 

The analyzes show similarities and differences between the two types of applications where 
the main difference is that language applications have a greater focus on human to human 
interaction and games instead have more challenge. This is supported by interviews as well 
as analyzes. 

The conclusions of this appear in the form of design principles for language learning 
applications, with great emphasis on the social context for promoting human to human 
interaction. 

 

Keywords: Gamification, affordances, e-learning, m-learning, mobile learning, language 
learning, designprinciples 
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2 INLEDNING 
Inledningen till detta arbete börjar med en kort bakgrundbeskrivning av området. Efter detta 
beskrivs det grundläggande problemet. Syftet och de specifika frågeställningarna förklaras 
därefter och sedan avslutas inledningskapitlet med vilka avgränsningar som lagts i arbetet. 

Under det senaste årtiondet har det fokuserats allt mer på tjänster i samhället, under 
samma period har det också blivit allt vanligare med användande av information- och 
kommunikationsteknologi (IKT) (Barret, Davidson, Prabhu & Vargo, 2015). De här två 
faktorerna kombinerade med varandra har skapat en bra grund för nya innovativa idéer att 
blomma upp (Barret, Davidson, Prabhu & Vargo, 2015).  

I samband med denna teknologiska utveckling har ett paradigmskifte skett inom lärande och 
e-lärande är nu en av de moderna utbildningsmetoderna (Dumčienė, Saulius & Čapskas, 
2016). Många läroanstalter har satsat på informationssystem och fördelarna med e-lärande 
kan vara många. Tillgängligheten för användarna ökar och även förmågan att lära sig själv 
tränas upp. För företaget eller organisationen ökar bland annat kostnadseffektiviteten även 
om de också kan dra fördel av den ökade tillgängligheten (Sinclair, Kable, Levett-Jones & 
Booth, 2016). När det kommer till webb-applikationer inom utbildningssektorn kan e-
lärande ses som en av de viktigaste och mest avancerade verktygen (Islam, 2016). Denna 
utveckling har lett till att lärande nu gått från att vara lärarcentrerat till att bli elevcentrerat 
(Hussein, 2017). 

E-lärande är ett stort begrepp och kan ske i olika utformningar. Bland annat finns det 
specifika plattformar (learning management systems, LMS) som är vanligt på universitet och 
skolor, dessa system används ofta inom distansundervisning men har också blivit allt 
vanligare inom den traditionella undervisningen (Walker, Lindner, Murphrey & Dooley, 
2016). Den utveckling som nu har skett är att e-lärandet har spridit sig till de mobila 
applikationer som vi människor bär med oss dagligen. Bozkurt et al (2015) har gjort en studie 
på hur trenderna såg ut inom distansundervisning mellan år 2009 och 2013 och det visade 
sig att mobilt lärande var en alltmer ökande trend. Mobilt lärande (hädanefter refererat till 
som m-lärande) är ett mer flexibelt e-lärande system än de tidigare LMS systemen. M-
lärande innebär lärande genom mobila enheter och är då inte är beroende av en dator eller 
är knutet till en specifik plats (Moeini, Robison & Excell, 2011)  

Kurser och undervisning i språk är inget undantag från denna utveckling, även dessa har gått 
från den fysiska utbildningen på plats, till att nu också erbjudas genom distansutbildningar 
eller mobila applikationer. Detta trots att vissa röster har höjts för att tekniken drivs på 
bekostnad av kvalitén på lärandet. (Moneypenny & Aldrich, 2016) Ett exempel på m-lärande 
är Snapguide, som är en applikation som hjälper användare att hitta, skapa och dela how-to 
guider. Andra exempel är instruktionsvideos och lektioner genom youtube applikationen på 
mobila enheter (Boller, 2012) 

På samma sätt som det finns åsikter om att teknologin tar företräde över det teoretiska, 
finns det också en motsatt sida. Denna motsatta sida menar på att god undervisning är god 
undervisning, med eller utan teknik (Moneypenny & Aldrich, 2016). Vidare menar 
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Moneypenny & Aldrich (2016) att inviduell talang och instruktörers begränsningar är större 
faktorer för kvaliteten på läromedel än formatet på lärandeplattformen. 

Ett sätt att använda teknologins styrkor för att förbättra och underlätta språkinlärning 
genom e-lärande är att använda sig av gamification (Flores, 2015). Gamification har som mål 
att göra en applikation eller ett system mer som ett spel och detta kan göras för att stödja 
användarengagemang, öka positiva mönster i användningen av tjänsten och öka 
användarens aktivitet (Hamari, 2013). Det använder sig utav spelelement och 
speldesignstekniker i en kontext utanför spel (Flores, 2015) Det har visat sig att vid 
användning av gamification är det lättare att motivera användare att göra obligatoriska 
uppgifter och få användarna att vara nöjda med resultatet efteråt (Stewart-McKoy & 
Anderson-Chung, 2016). Gamification gör det möjligt att använda sig av pedagogiska 
tillvägagångssätt, metoder och strategier för att motivera användare (Flores, 2015). 

Det har bedrivits forskning och undersökningar kring gamification under en tid, den tidigast 
publicerade relevanta artikeln som kunde hittas inför detta arbete var daterad till 2011 (Law, 
Kasirun, & Gan, 2011). Fokus i denna artikel låg på om gamification verkligen fungerar. 

Utöver denna artikel finns det artiklar som berör språkinlärning i kombination med e-lärande 
(Stewart-McKoy & Anderson-Chung, 2016), men i övrigt har det mesta av forskningen kretsat 
kring att göra e-lärande enkelt samt att fokus har legat på upplevd användarbarhet med e-
lärande och upplevd kompatibilitet i e-lärande system (Islam, 2016; Park, & Song, 2015; 
Alsabawy, Cater-Steel & Soar 2016; ).  

Det finns dock sparsamt med information kring gamification som är kopplat till 
språkinlärning, speciellt språkinlärning som är inriktat på mobila applikationer, detta trots att 
det finns ett stort utbud av dessa applikationer.  

Tre av de största mobila språkapplikationerna är för närvarande Dualingo, Memrise och 
MindSnacks (Krzemińska, 2017). De här applikationerna använder gamification i olika grad i 
sina applikationer genom exempelvis använda sig av nivåer, poängräkning och att utmana 
användarna på olika sätt genom applikationerna. Detta är olika exempel på hur man kan 
använda sig av gamification för att motivera användare. 

Gamification är element från spel som appliceras på andra applikationer, program och 
system. Dessa element kan kallas för funktionaliteter. Ett exempel på ett lyckat spel som 
använder sig av olika funktionaliteter är Candy Crush. Candy Crush är ett form av pusselspel 
som lanserades 2012, och hade under sin bästa period under 2015 hela 550 miljoner aktiva 
användare (Monthly active users, 2016). Detta spel använder bland annat olika nivåer som 
låses upp genom att klara visst många poäng. Candy crush är ett bra exempel på hur en 
applikation genom enkla medel kan fånga och engagera sina användare till att fortsätta 
nyttja applikationen. 

En djupare förståelse kring vad användare anser om dessa två kategorier av mobila 
applikationer kan hjälpa till att förstå hur gamification processen för språkapplikationer kan 
förbättras ytterligare. Då allt mer lärande når ut till de mobila applikationerna kan det vara 
viktigt att se över vilka förbättringsmöjligheter det finns inom området, för att fortsätta 
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utveckla och förbättra lärandeprocessen för dessa mobila applikationer. Genom en analys av 
olika språk- och spelapplikationer kombinerat med användarintervjuer, finns det möjlighet 
att urskilja hur mekanismerna i språkapplikationer skiljer sig mot de funktionaliteter man 
kan hitta i populära spel för mobila enheter. Detta kan hjälpa till att skapa en bättre 
förståelse hur gamification kan användas i språkapplikationer. 

Detta arbete genomförs med studieförbundet Medborgarskolan, region mitt. Målet är att ta 
fram en design för en språkinlärningsapplikation som följer moderna gamification principer. 

Syftet med arbetet är att öka förståelsen för hur gamification tar sig form i 
språkapplikationer och identifiera designprinciper för e-lärande applikationer som riktar sig 
mot språkinlärning. Det slutliga målet är att designa en prototyp för en språkinlärnings 
applikation. 

För att uppnå mitt syfte avser jag undersöka följande frågeställningar: 

• Hur framträder gamification funktionaliteter i populära språkinlärnings 
applikationer? 

• Vilka funktionaliteter framträder i populära spelapplikationer? 
• Hur tänker användare om vad som får dem att använda spel- och språkinlärnings 

applikationer? 

Då både e-lärande och spel är stora områden har detta arbete fokuserats på e-lärande och 
spel som riktar sig mot vuxna användare. I den praktiska utformningen av applikationen har 
avgränsning satts till att endast designa applikationen, någon programmering kommer ej att 
äga rum. Vid plattformsberoende information kommer fokus att ligga på de två största 
mobila plattformarna idag, Android och iOS, och då främst på android då det är en sådan 
enhet som finns till hand för tester och jämförelser.  
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3 INTRODUKTION TILL E-LÄRANDE 
Ordet E-lärande kommer från engelskans E-learning som syftar på elektroniskt lärande och 
är en av de nya utbildningsmetoderna som används i det moderna samhället (Dumčienė, 
Saulius & Čapskas, 2016). Inlärning via IKT kan beskrivas på flera olika sätt men Wu et al 
(2012) definierar dock e-lärande som inlärning genom elektroniska enheter, som använder 
teknologi som ett medium för online interaktion och för att komma åt information. Det är 
även det synsätt som detta arbete väljer att ha som utgångspunkt. Förutom IKT och själva 
innehållet är också processen och deltagarna stora delar av ett e-lärande system (Ehlers & 
Pawlowski,  2006). 

Organisationer och företag investerar mycket pengar i att träna och utveckla anställdas 
kompentens och potential, vilket har gjort att e-lärande vuxit sig starkt inom denna kategori 
under de senaste åren då det erbjuder effektivisering och kostnadsbesparingar (Yanson & 
Johnson, 2016). Hong, Tai, Hwang, Kuo & Chen (2017) förklarar att e-lärande kan underlätta 
utbildning av personal då det kan sträckas ut att innefatta stora och geografiskt spridda 
grupper av människor och kan implementeras vid behov till ett lägre pris än upplärning på 
plats. 

Även inom skolor och universitet hör det nu till vanligheten att använda sig av olika e-
lärande system, och där är det effektivisering och tillgänglighet som är de främsta 
argumenten (Alsabawy, Cater-Steel, & Soar, 2016). Learning management system (LMS), 
course management system (CMS) och virtual learning environment (VLE) är alla olika 
benämningar på samma sak, nämligen e-lärande system som har implementerats av 
universitet världen över (Islam, 2016). Dessa system är numera standard i universitet och 
skolor, oavsett om de fokuserar på distanskurser eller är klassrumsbaserade. Islam (2016) 
menar på att dessa LMS system är implementerade över ett helt universitet, fakultet eller 
skola för att sedan omfamnas av pedagoger som använder dessa i sin undervisning på olika 
sätt. Vidare fortsätter Islam (2016) att tydliggöra att denna användning av systemen har 
förstärkt och underlättat blandningen av online och ”påplats lärande”. På detta vis har dessa 
universitet och skolor kunnat kombinera fördelarna med online lärande med fördelarna av 
att finnas på plats och träffa sina lärare och klasskompisar. En av de största fördelarna med 
e-lärande system är att de i de flesta fall är klassrum och plattformsoberoende (Surjono, 
2011). Dock behöver de e-lärande systemen fortfarande en dator för att kunna nyttjas 
(Fotouhi-Ghazvini, Earnshaw, Moeini, Robinson, & Excell, 2011). 

Hong et.al (2017) relaterar till en studie som gjorts av ”National Science and Technology 
Master Plan Program of e-learning” och denna studie undersökte användare i regeringsägda 
e-lärande system och hur dessa uppfattade e-lärande systemen. Det som framkom av denna 
studie var att det var ett lågt antal av de vuxna användarna som upplevde en tillfredställelse 
med inlärningsprocessen. Hong et.al (2017) förklarar också att det finns ett glapp mellan 
tillfredställelse och vad man förväntar sig av ett system, speciellt när det kommer till den 
offentliga sektorn. Detta tyder på att det finns förbättringsmöjligheter i dessa system och 
kanske kan det vara detta som gjort att gamification blivit allt vanligare i dagens digitala 
samhälle. 
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3.1 M-LÄRANDE 
M-lärande kommer från engelskans mobile-Learning och är ett nytt begrepp och kan ses som 
en vidareutveckling av normalt e-lärande och är på många sätt mer flexibelt då m-lärande 
inte behöver använda sig av datorer (Fotouhi-Ghazvini et.al, 2011). M-lärande är också 
flyttbart och kan användas i en mobil enhet från ett ställe till ett annat sömlöst. I tidigare e-
lärande system har teknologin fått fungera som ett tillägg och en hjälpande hand när man 
använder en dator, med m-lärande är själva teknologin och e-lärandeplattormen det 
centrala (Fotouhi-Ghazvini et.al, 2011) .Det finns även indikationer på att skolor och 
universitet skulle kunna effektivisera och förbättra sina e-lärande tjänster genom att göra 
dessa mer mobila, detta då de datorbaserade systemen kan vara som ett hinder och sakta 
ner inlärningsprocessen (Vavoula & Sharples, 2013).  

M-lärande kan kategoriseras i två olika typer av definitioner, där båda utgår från mobilt 
användande men har olika synsätt: 

• Fältarbete. Här får användaren uppleva verkliga situationer och använda den mobila 
enheten för att kommunicera och har mobila resurser som referens. I detta fall är 
ofta materialet utformat för att vara enkelt och effektivt. (Fotouhi-Ghazvini et.al, 
2011) 

• Klassrumsbaserat. Använder sig ofta av virtuella världar för att informera och 
engagera användaren via multimedia innehåll. (Fotouhi-Ghazvini et.al, 2011) 

M-lärande har delats upp i fyra huvudkategorier av Fotouhi-Ghazvini et.al (2011) och dessa 
består av teknologiorienterade, e-lärandeorienterade, platsbaserade samt kommunikation 
och interaktionorienterade. Dessa kategorier överlappar ofta varandra och kan även likna 
varandra på många områden.  

Teknologi orienterat - Perspektivet syftar till mobilt lärande kopplat till mobila enheter 
såsom telefoner, Nintendo DS, iPod med mera. 

E-lärande orienterat – Detta perspektiv ser m-lärande som en förlängning av e-lärande. 
Definitionen för detta perspektiv är: ”e-lärande som använder mobila enheter och trådlös 
överföring”. 

Platsbaserat – Denna kategori kretsar mer kring användaren och dennas mobilitet och 
kontext och miljö. 

Kommunikation och Interaktion orienterat – Denna definition understryker kommunikation 
och konversation. Kretsar kring rörlighet under formellt eller livslångt lärande. 
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4 TEORI 
I detta avsnitt redovisas den teori som ligger till grund för analys av populära språk- och 
spelapplikationer. Denna teori utgör också grund för den empiriska studien kring hur 
användare tänker kring språk och spelapplikationers användande av gamification. Först 
presenteras spel som helhet för att sedan gå in på gamification och vad som skiljer detta mot 
spel. Sist förklaras funktionaliteter (olika egenskaper för att motivera användare, exempelvis 
utmaning och tydliga mål) och vilken betydelse dessa har för gamification och applikationer i 
övrigt. 

4.1 SPEL 
De senaste 17 åren har de digitala spelen ökat markant, och numera är den genomsnittliga 
spelaren 30 år gammal med 45% sannolikhet att vara en kvinna. Pussel och brädspel är 
vanliga och likaså att spela i sociala sammanhang (Seaborn & Fells, 2015). Sailer et al. (2013) 
beskriver termen spel som något som har ett tydligt mål som användaren måste uppnå, att 
det använder sig av ett feedbacksystem som hjälper till att få användaren mot det slutgiltiga 
målet samt att användandet är valfritt. Deterding et al. (2011) har specifierat sig lite mer 
kring vad ett spel är och refererar till de tio ingredienserna till ett bra spel. Dessa är dock inte 
en representation över vad alla spel innehåller utan mer en checklista för spelutvecklare att 
använda sig av. Dessa tio ingredienser kan nog först och främst tänkas rikta sig mot mer 
avancerade spel. 

1. Självpresentation med avatarer 
2. Tredimensionella miljöer 
3. Berättande sammanhang 
4. Återkoppling  
5. Rykte, Rank och Nivåer 
6. Marknadsplats och ekonomier 
7. Konkurrens 
8. Lag 
9. Parallella kommunikationssystem 
10. Tidspress 

Vidare beskriver Deterding et al (2011) att alla dessa saker kan hittas utanför spel och att de 
var för sig inte kan kallas för speciellt lekfulla eller specifika för spel. Gamification använder 
sig av delar av dessa element för att skapa en spelfull upplevelse, och spel likaså. Under 
avsnitt 3.3 kommer funktionaliteter förklaras mer ingående och då kopplat till gamification. 

Vad är det som gör ett spel bra? Fabricatore (2007) menar på att ett spels framgång eller 
misslyckande huvudsakligen beror på hur bra spelet tillfredställer användarens preferenser, 
behov och förväntningar. Oavsett vilket sorts spel det handlar om så interagerar användaren 
med en virtuell värld som reagerar på vad användaren gör och ändrar utefter detta sin 
status. Fabricatore (2007) förklarar att ett spel på detta vis är en iterativ process som 
upprepar sig själv tills att användaren antingen har vunnit eller förlorat. En förklarande bild 
för detta kan ses på figur 1 nedan. Bilden visar på hur information samlas för att sedan 
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analyseras. När detta är gjort får användaren göra olika val och på så sätt interagera med 
spelvärlden. Efter detta samlas information in igen och en analys börjar. På detta sätt 
upprepas de olika stegen tills spelet är klart. 

 
Figur 1. Spelupplevelse i en upprepande cykel. (fabricatore, 2007) 

Det finns enligt Fabricatore (2007) tre huvudsakliga nyckelelement för att avgöra ett spels 
kvalité. Dessa består av spelets kontext, vilka aktiviteter som måste utföras för att vinna 
spelet samt hur bra spelet låter användaren förstå vilka aktiviteter som ska utföras och hur 
användaren ska utföra dessa. 

Spel är uppbyggda av olika spelmekanismer och dessa spelmekanismer får instinktivt 
användare att antingen gilla eller ogilla ett spel. Fabricatore (2007) skriver exempelvis att en 
användare direkt tycker att bollspel är roliga, medan andra användare inte alls är 
intresserade av detta. Därför är det viktigt att använda sig av spelmekanismer som riktar sig 
mot den målgrupp som spelet har. Det är även viktigt att spelmekanismerna ligger i linje 
med spelets kontext och mål. 

Något som kan vara viktigt att ha i åtanke kopplat till spelmekanismer är att den 
ansträngning och tid det tar att lära sig använda en mekanism ska ligga i relation till den tid 
och ansträngning som sedan läggs på att använda den. Användare ska även få möjlighet att 
använda spelmekanismen direkt när de känner att de lärt sig den. (Fabricatore, 2007) 

4.2 GAMIFICATION 
På senare år har det blivit allt vanligare att införa gamification i olika typer av applikationer 
och e-lärande system (Seaborn & Fells, 2015). På svenska kan det kallas för spelifiering, men 
för tydlighetens skull kommer det fortsättningsvis att kallas för gamification i denna rapport. 
Gamification som begrepp introducerades 2002 av Nick Pelling (Marczewski, 2003). 
Gamification syftar till att göra den valda applikationen mer likt ett spel och detta kan göras 
av olika anledningar, exempelvis för att stödja användarengagemang, öka positiva mönster i 
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användningen av tjänsten, öka användarens aktivitet och öka den sociala interaktionen 
(Hamari, 2013). Gamification kan beskrivas som att använda sig av spelelement och 
speldesignstekniker i en kontext utanför spel (Flores, 2015; ; Deterding, Björk, Nacke, Dixon 
& Lawley, 2013). Gamification är enligt Flores (2015) baserat på den stora framgång som 
spelindustrin har haft samt åratal av forskning kring den mänskliga psykologin. Grunden till 
gamification är att göra en uppgift mer intressant att utföra, med hjälp av att implementera 
spelmekaniker (Marczewski, 2003). Seaborn & Fells (2015) påpekar att även om den tidigare 
nämnda benämningen är vanlig för gamification finns det inte någon överenskommen 
standard för hur man ska definiera gamification. Detta lämnar det lite öppet för olika 
tolkningar av begreppet. 

Marczewski (2003) definierar gamification såhär: 

”The application of gaming metaphors to real life tasks to influence behavior, improve 
motivation and enhance engagement” 

Gamification kan ses som att göra någonting roligare och mer lekfullt, men med ett stort 
fokus på just spelbarhet. Det är viktigt att inte missta gamification för ett fullständigt spel, 
gamification kan snarare beskrivas som en applikation eller system som implementerat vissa 
delar från spel (Deterding, et al., 2011; Deterding, et al., 2013) Gamification är inte heller 
bara en lekfull design, snarare en kombination av lekfullhet och spelbarhet. En applikation 
som använt sig av gamification kan således ha använt sig av en eller flera av de tidigare 
nämnda ingredienserna för ett bra spel. Figur 2 nedan försöker visualisera detta tankesätt 
ytterligare. Bilden visar hur spel ligger i den övre vänstra halvan av spektrumet kopplat till en 
helhet av spelande, allt fokus ligger på spelande. Längst upp till höger ligger gamification 
som delar av spelande. Förutom detta visar det att en lekfull design är mer kopplad till lek 
och delar av spel. Leksaker är däremot som helhet kopplat till lekfullhet. 

 
Figur 2. Gamification är delar från ett spel 
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Det huvudsakliga målet med gamification är att öka användarnas engagemang eller 
deltagande i applikationen eller programmet (Flores, 2015). Värt att ha i åtanke är även att 
det kan framkomma negativa sidor av gamification. Dessa kan bestå av ökad konkurrens och 
svårighet att utvärdera uppgifter. Alla användare behöver inte gilla alla delar av gamification 
(Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014) 

Gamification kan driva användare framåt där annan uppmuntran inte fungerar lika bra. 
Exempelvis kan man använda pengar för att motivera användare. Använder man sig av 
gamification kan ett engagemang skapas som inte motivatorer som pengar lyckas lika bra 
med (Marczewski, 2003). Gamification tilltalar oss människor på en djupare nivå, det talar till 
våra känslor och kan därför få användare att göra mer och bättre jobb än om de endast fått 
betalt i pengar (Marczewski, 2003). 

4.3 FUNKTIONALITETER 
I undersökta artiklar och studier som ser på gamification och de funktionaliteter som 
används är det vanligt förekommande att de undersökta mekanismerna kallas för 
affordances (Treem & Leonardi, 2012; Seaborn & Fells, 2015; Hamari, Koivisto & Sarsa, 
2014), men då det inte finns något motsvarande ord inom svenskan för denna benämning 
används funktionaliteter som samlingsnamn för affordances i denna rapport. 

Funktionaliteter är en stor del av gamification, men är inte specifikt för detta område. Treem 
& Leonardi (2012) utförde en studie som undersökte hur organisationer använder 
socialmedia, och de hade fyra affordances i sin studie i form av visibility, editability, 
persistence och association. Denna rapport har dock valt att se på funktionaliteter som är 
specifikt kopplade till gamification och en studie gjort utav Seaborn & Fells (2015) lyfter då 
fram 8 olika funktionaliteter kopplade till detta område. Den mest omfattande studien kring 
detta som kunde hittas var dock en studie som Hamari, Koivisto & Sarsa (2014) gjort. Den 
studien fokuserade på att sammanfatta tidigare forskning kring vilka funktionaliteter som 
används just inom gamification och sammanställde dessa. Därför valdes de 
funktionaliteterna som framkom i studien utförd av Hamari, Kovisto & Sarsa (2014) som 
grund i detta arbete. 

Sammanlagt visade det sig att det var 10 funktionaliteter som används inom gamification när 
det kommer till applikationer, program och system. Dessa var: poäng, resultattavla, 
prestationer/märken, nivåer, story/tema, tydliga mål, återkoppling, belöningar, framsteg, 
utmaning. Tre stycken utav dessa användes mer än de andra och de var: poäng, resultattavla 
och prestationer/märken. Hamari, Koivisto & Sarsa (2014) listade också i vilka områden det 
var vanligt att använda gamification. Dessa områden bestod av; Handel, utbildning/lärande, 
hälsa/träning, intra- organisatoriska system, delning, ihållande konsumtion, arbete, 
innovation och datainsamling. Det område som är mest relevant i detta arbete är det som 
fokuserar på utbildning och lärande.  

De tidigare nämnda funktionaliteterna kan man se i tabell 1 nedan tillsammans med en kort 
förklaring. Som man kan se så har dessa mycket gemensamt med de tio ingredienserna till 
ett bra spel som listades under rubrik 3.1, även om de också skiljer sig på vissa punkter. 
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Funktionaliteter Förklaring 

Poäng                                   Detta är poäng som användaren får digitalt i det system som 
används.  

Resultattavla                  Resultattavlan är en strukturerad visning av poäng och 
deltagare i en tävling. 

Prestationer/Märken Märken fungerar som en sammanfattning av en användares 
viktigaste prestationer.  

Nivåer Nivåer eller Levels är steg som användaren måste klara av för 
att ta sig vidare i programmet eller spelet. 

Story/Tema En historia eller ett tema kan hjälpa användaren framåt i en 
applikation.  

Tydliga mål Tydliga mål är något som används inom gamification. 
Användaren ska veta vad den strävar efter. 

Återkoppling Användaren ska kontinuerligt få återkoppling på det den gör. 

Belöningar Belöningar i olika former hjälper till att hålla motivationen 
uppe för användaren och skapar ett behov att få fler 
belöningar. 

Framsteg Visar framsteg och status. 

Utmaning Applikationen måste utmana användaren så att denna har 
någonting att sträva efter.  

Tabell 1. Vanligen förekommande funktionaliteter och deras betydelse (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014) 

4.4 DESIGNPRINICIPER FÖR MOTIVERANDE FUNKTIONALITETER 
Zhang (2008) menar på att de mest relevanta funktionaliteterna inom IKT är psykologiska, 
sociala, kognitiva och känslomässiga funktionaliteter. Baserat på detta tankesätt har 
författaren skapat designprinciper för motiverande funktionaliteter (design principles for 
motivational affordances). Dessa kan ses nedan i tabell 2. Detta är relevant då det möjliggör 
en överblick över de olika typerna av motiverande funktionaliteter som finns och lägger även 
grunden för att skapa en mer heltäckande gamification upplevelse. 
 

Motiverande källor och 
behov 

Designprinciper Existerande Design Exempel 

Psykologisk: Självständighet 
och jaget 

Princip 1: Stödja 
självständighet 

Ringsignaler, Online avatarer, 
verktygsfält anpassning 
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Princip 2: Främja skapande 
och representation av egen 
identitet  

Kognitiv: Kompetens och 
Prestation 

Princip 3: Designa för 
optimal utmaning 
Princip 4: Ge läglig och 
positiv feedback 

Spel och lärande system med 
olika utmanings nivåer och 
direkt feedback 

Social och Psykologiskt: 
Släktskap 

Princip 5: Främja människa 
till människa interaktion 
Princip 6: Representera 
mänskliga sociala 
kopplingar 

Gruppbaserade spel med 
chatt funktionalitet, 
visualisering av email utbyten 
över en längre period 

Social och Psykologiskt:  
Ledarskap och Följarskap 

Princip 7: Främja 
användares behov att 
påverka andra 
Princip 8: Främja 
användares behov att 
påverkas av andra 

Bloggar, virtuella 
gemenskaper där ledare 
ibland uppkommer 

Känslomässiga: Påverka och 
känslor 

Princip 9: Framkalla känslor 
via ett första möte med IKT 
Princip 10: Framkalla 
känslor via intensiv 
interaktion med IKT 

Snygg/Attraktivt utseende av 
iPod eller mobiltelefoner, 
engagerande spel, IKT med 
optimal upplevelse 

Tabell 2. Tio designprinciper för motiverande funktionaliteter (Zhang, 2008) 

Zhang (2008) menar på att dessa principer hjälper till att stödja människors behov av 
motivatorer. Författaren påpekar även att vissa principer kan stödja mål som krockar med 
varandra, därför kan inte alla IKT system använda alla designmål på samma sätt.  
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5 METOD 
I metodavsnittet beskrivs de metoder och arbetssätt som använts under arbetet. Metoden är 
uppdelad i två delar, där den första delen beskriver metodval och arbetssätt kopplat till 
forskningsprocessen. Den andra delen av metoden beskriver vilken metodologi som legat till 
grund för designen av IT-artefakten i arbetet och hur detta arbete har sett ut i praktiken. 

I denna studie har arbetet följt två olika spår. Det ena spåret är själva fallstudien som 
undersöker gamification och de funktionaliteter som är vanliga inom gamification. Det andra 
spåret är själva designprocessen. Dessa två delar har fungerat tillsammans med varandra 
under hela arbetet i en upprepande process. Detta visualiseras genom figur 3 nedan. Figur 3 
visar på hur en fallstudie har utförts som genererar information genom intervjuer och 
analyser och hur de sedan används i designen. Implementationen av dessa funktionaliteter 
som framkommit genererar då i sin tur en praktisk erfarenhet som i sin tur påverkar det 
fortsatta arbetet med analyserna. Exempelvis kan det visa sig att en funktionalitet inte 
passar in i den typ av applikation som skapas, och den vetskapen påverkar då hur man ser på 
den funktionaliteten vid vidare analys. På det viset tillför de båda spåren något till varandra 
under hela processen. Dessa två spår leder sedan mot reflektion och diskussion som i sin tur 
genererar slutsatser. 

 
Figur 3. En beskrivning hur två olika spår, fallstudie och design, har utgjort grunden för arbetet. 
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5.1 FORSKNINGSPROCESSEN 
Som grund för arbetet valdes en kvalitativ metod då kvalitativa metoder är att föredra då 
tonvikten är att samla in och analysera data, då fokus ofta ligger på ord istället för på 
kvantifiering och nummer (Bryman & Bell, 2014).  

5.1.1 Fallstudie 
Den grundläggande formen av en fallstudie riktar in sig mot ett enda fall och gör på detta vis 
en ingående studie, exempel på detta kan vara att rikta in sig på en enda organisation eller 
en enda plats (Bryman & Bell, 2014). Begreppet ”fall” är i en fallstudie ofta förknippad med 
med studering av en speciell plats eller lokal (Bryman & Bell, 2014). Det är inte alltid detta 
stämmer och i det här fallet är det gamification och användningen av olika funktionaliteter 
som är fallet som studeras. Bryman & Bell (2014) skriver också att ”fallet” är det område 
som forskaren intresserar sig för och målet är att på ett ingående sätt belysa detta fallet, 
därför är det inte uteslutande en plats, lokal eller organisation som måste ligga till grund för 
en fallstudie. 

5.1.2 Urval 
Bryman & Bell (2014) menar att det är viktigt att visa på hur intervjupersoner valts ut och 
hur många intervjuer som gjorts för att få transparens i arbetet. I detta fall har det 
ursprungligen gjorts ett bekvämlighetsurval för att få tag på personer som använder sig utav 
språk- eller spelapplikationer i forskarens närhet. Detta då det ansågs svårt att få tag på 
personer inom dessa specifika områden. Då bekvämlighetsurval är den minst meningsfulla 
och önskvärda urvalsmetoden användes sedan snöbollsurval vilket innebär att man frågar 
personer och tidigare respondenter om vem man bör tala med för att hitta nya 
respondenter. (Bryman & Bell, 2014) 

De inklusionskriterier som angavs för urvalet av deltagare var att de skulle ha erfarenhet av 
antingen spel- eller språk applikationer på antingen android eller ios. Det var svårt att 
specifiera exakt hur mycket som krävs för att räknas som stor erfarenhet men respondenten 
bör ha lagt några timmar på dessa applikationer.   

Genom dessa urval kunde 7 respondenter påträffas för att utföra de semistrukturerade 
intervjuerna.  Intervjupersonerna var i åldrarna 23 - 59 år och var alla från Gävleborgs län. 
Fem av dessa intervjuer var med spelanvändare och två stycken utfördes med användare av 
språkapplikationer. Anledningen till de färre intervjuerna med språkinlärnings användare var 
svårigheter i att finna sådana. 

Respondentlista Spelapplikationer 
Respondent Roll Arbete 
1 Man 32 år Boendestödjare 
2 Man 33 år Industriarbetare 
3 Kvinna 29 år Butiksbiträde 
4 Man 59 år Industriarbetare 
5 Kvinna 28 Yrkesmilitär 
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Respondentlista Språkinlärningsapplikationer 
Respondent Roll Arbete 
1 Kvinna 23 år Student 
2 Man 28 år Fibertekniker 

 

Urvalet av applikationer gjordes genom att ta de sex populäraste gratisapplikationerna på 
Google Play Store (applikationsbutik) inom spel och språkinlärning, för att på detta vis få det 
mest använda applikationerna inom varje kategori. Detta ger ett mer representativt urval för 
lyckade applikationer än om de skulle väljas på annat sätt. Värt att notera är att det i denna 
studie användes en Android telefon och den tillhörande butiken Google Play Store för 
analysen, vid användande av en iPhone kan andra applikationer tänkas ligga på topplistan. 

När det kom till spel valdes de sex populäraste spelen genom spelkategorin i 
applikationsbutiken, valet föll då på applikationerna; Super Mario Run, Ballz, Bubble Witch 
Saga 3, Subway Surfers, Physics Drop och Chicken Scream. I fallet med språkapplikationer 
fanns det inte någon sådan specifik kategori och därför söktes det istället på ”språk” i 
butiken, och därefter valdes de applikationer med högst betyg. Detta skapar en liten skillnad 
i urval mellan de båda kategorierna, då de applikationerna med högst betyg inte 
nödvändigtvis måste vara de populäraste och vise versa. Dock kontrollerades 
spelapplikationerna i efterhand och det visade sig att de populäraste spelen också var de 
som hade högst i betyg. De språkapplikationer som valdes var; Memrise, Dualingo, 
Worddive, Babbel, Speaky och Buusu. Applikationerna valdes 2017-04-25 och topplistan 
uppdateras löpande baserat på användande. Det är inte troligt att samma applikationer 
ligger på samma plats i listan vid en eventuell upprepning av denna studie.  

5.1.3 Val av undersökningsmetod 
Den primära datainsamlingsmetoden skedde genom intervjuer, då detta öppnar upp för en 
mer djupgående datainsamling med möjlighet att anpassa frågorna utefter vad som kommer 
fram under intervjuns gång. Vid utförandet av en intervju är det viktigt att förklara för 
respondenterna vad målet och syftet med intervjuerna är, samt att de förstår att svaren är 
konfidentiella (Walsham, 2006). Enligt Patel & Davidsson (2003) kan intervjuer kan vara 
strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. Intervjuerna som utfördes i denna 
rapport var semi-strukturerade och en grundläggande mall för frågorna fanns tillgänglig, 
med möjlighet att gå djupare då något anses extra intressant. När en intervju utförs är det 
viktigt att inte hålla på för länge, märker den som håller i intervjun att respondenten börjar 
tappa fokus är det lika bra att avsluta intervjun (Walsham, 2006)  

Intervjuerna gick till på det viset att kontakt togs med respondenten där jag frågade om de 
var intresserade att bli intervjuade av mig för mitt examensarbete. Jag nämnde att det 
handlade om deras användning av mobiltelefoner i samband med spel- eller 
språkanvändning. Jag gick inte in på några detaljer för att påverka respondenterna så lite 
som möjligt. När de hade accepterat att bli intervjuade bestämdes en tid som passade. 

Intervjuerna tog mellan 20 och 45 minuter, och gick ut på det viset att jag frågade frågor till 
respondenterna som baserades på de frågeguider som finns att se i bilaga1 och bilaga2.Jag 
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lyssnade uppmärksamt på de svar som gavs och försökte då att ha följdfrågor på de svar de 
gav. Detta gjorde att det gick att gå in på djupet i frågorna och få fram hur de verkligen 
kände kring olika funktionaliteter och mekanismer. Vid något tillfället märkte jag att frågorna 
gled bort lite från själva ämnet och avbröt då frågorna kring just den delen och gick vidare 
med frågeguiden. En av intervjuerna utfördes genom Skype, men utfördes på samma sätt 
med skillnaden att jag och respondenten inte såg varandra utan endast pratade med 
varandra över distans. Detta fungerade bra, även om det är lättare att få kontakt och förstå 
respondenten när man kan se deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

När det kommer till vilken ansats arbetet har finns det två ansatser som är vanliga att välja 
mellan, antingen kan den induktiva ansatsen användas eller den deduktiva. Vid induktivt 
arbete är det ofta en enstaka händelse som forskaren har som utgångspunkt. Utifrån detta 
samlar forskaren ihop empiri och drar slutsatser. Efter att detta arbete är utfört byggs sedan 
teorin upp. I deduktiv forskning startar forskaren däremot i befintlig teori och använder 
denna som en referensram för arbetet. Den teorin kan då användas i samband med 
insamlad empiri för att arbeta fram en ny eller mer detaljerad bild av problemet. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014) Detta arbete utgår från en deduktiv ansats då det syftar till att ta 
befintlig teori och använda denna för att observera och dra slutsatser från verkligheten. 

Enligt Walsham (2006) är det viktigt att ha någon mer datainsamling i sin studie förutom 
intervjuer och i denna studie valdes det att förutom intervjuer utföra en analys av 12 
applikationer för att stödja resultatet i studien. Av dessa 12 applikationer var sex stycken 
spelapplikationer och resterande sex var språkapplikationer. Dessa jämfördes för att hitta 
likheter och skillnader mellan de båda typerna av applikationer. 

5.1.4 Datainsamling 
Under datainsamlingen samlades information in från intervjuerna. Dessa planerades 
noggrant genom att sammanställa frågorna så att de kopplas till syftet och de 
frågeställningar som har ställts. En frågeguide utformades och tanken var att frågorna skulle 
gå att anpassa utefter intervjupersonernas svar. En frågeguide skapades för användare av 
spelapplikationer och en annan skapades för användare av språkapplikationer, dessa kan ses 
i sin helhet på bilaga 1 och bilaga 2. Innan varje intervju förklarades det för respondenten att 
upplägget på intervjun är att få fram underliggande orsaker till hur och varför den personen 
använder och gillar vissa spel och mekanismer. Därför kan intervjun ibland kännas lite 
påstridig när forskaren fortsätter att fråga varför. Det förklarades för respondenten att 
denna närsomhelst kan avbryta intervjun. 

Datainsamlingen kopplad till den jämförande analysen mellan spel- och språkapplikationer 
startades också i denna fas. Som beskrivits tidigare i dokumentet valdes de sex populäraste 
applikationerna fram inom kategorin spel och språkinlärning. 

5.1.5 Analys och kodning 
För att analysera intervjuerna valdes det att först koda de olika intervjusvaren efter de olika 
funktionaliteterna. Kodning innebär att man bryter ner informationen i små delar och 
namnger dessa (Bryman & Bell, 2014). På detta vis kan ett intervjusvar kopplas till en av de 
tio funktionaliteterna. Ett andra steg i denna process är att kategorisera denna data, vilka 
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kategoriserades utefter vilken typ av funktionalitet det var. Detta i sin tur kopplar till en av 
designprinciperna för motiverande funktionaliteter. Om något ansågs intressant men ej gick 
att namnge efter en funktionalitet kodades den med något annat relevant namn såsom; 
design eller chatt. Efter att kodning och kategorisering utförts kan det exempelvis se ut på 
det här viset: 

Intervjusvar Funktionalitet Motiverande källa 
”[… ] kommer nya 
utmaningar varje vecka. 
Simpelt gjort spel, enkelt att 
spela men samtidigt svårt 
att bli riktigt duktig på det.. 
utmanande helt enkelt”  

Utmaning Kognitiv: Kompetens och 
Prestation 

 

Detta svar kopplades då till Funktionaliteten utmaning. Efter detta sågs designprinciperna 
för motiverande funktionaliteter över och då kopplades utmaning till designprincipen: 
Kognitiv: Kompetens och Prestation. Sedan fortsatte detta genom alla intervjuer. Alla svar 
var inte lika tydliga som detta exempel, men de kunde till slut kopplas till en eller flera 
funktionaliteter.  

Vid analysen av de olika spel- och språkapplikationerna användes applikationerna samtidigt 
som anteckningar gjordes. De olika spel- och språkapplikationerna användes och när jag såg 
att applikationen använde exempelvis nivåer kontrollerades detta mot teorin för att se att 
det stämde överens med den beskrivning av Funktionaliteten som fanns, för att sedan 
antecknas. När applikationen ansågs färdiganalyserad antecknades även antalet funna 
funktionaliteter. 

Som en avslutande del i själva analysen listades alla de tio funktionaliteterna och sedan 
markerades det i hur många av de respektive applikationerna dessa kunde hittas. Detta 
utfördes både för språk- och spelapplikationerna.  

Värt att notera är att dessa analyser utförts samtidigt som designen av it-artefakten. Några 
analyser utfördes för att hitta viktiga funktionaliteter, för att sedan gå över till att 
implementera dessa i artefakten. Detta iterativa arbetssätt har legat till grund för hela 
arbetet. Således har det som kommit fram under analys av både intervjuer och applikationer 
legat till grund för den design som samtidigt har utvecklats. 

Efter att analyser hade utförts och IT-artefakten hade skapats reflekterades det över de olika 
val som hade gjorts. Vilka funktionaliteter som hade tagit mest plats och vad som hade 
framkommit av de olika intervjuerna och analyserna sågs över. Denna tankegång kan följas i 
diskussion avsnittet i resultatdelen.  

5.2 DESIGNPROCESSEN 
Som grund för designprocessen har boken ”designing for the digital age – how to create 
human centered products” (2009) legat till grund. Valet på denna metod föll sig naturligt då 
Kim Goodwin är en känd designer som känner till designvärlden från flera olika perspektiv, 
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då hon började som en frilans designer och har arbetat sig upp till sin nuvarande position 
som VP Design och General Manager på Cooper (Designing for the Digital Age: How to 
Create Human-Centered Products and Services, n.d). 

Designprocessen börjar när de första idéerna om en möjlig framtid tar form (Löwgren & 
Stolterman, 2014) Och i detta fall innebär det att designprocessen startade då de första 
analyserna började att utföras av applikationer och intervjuer. Som nämnts tidigare utfördes 
dessa för att direkt implementeras i IT-artefakten då det framkom intressant information 
eller användbara funktionaliteter. 

5.2.1 Målorienterad design 
Under detta arbete har målorienterad design använts. Målorienterad design innebär att 
specifika verktyg och ”best practices” används för att ligga som ett underliggande ramverk 
för designen (Goodwin, 2009). 

Det är främst fyra komponenter som används inom denna metod och dessa består utav 
principer, mönster, processer och utförande. (Goodwin, 2009) 

5.2.1.1 Principer 
När det kommer till designprinciper måste dessa anpassas utefter vilket område de används 
i. Goodwin (2009) påpekar att designprinciper inte kan användas vid alla tillfällen och en 
princip som är lämplig i ett område inte fungerar i ett annat. I detta arbete har de 
underliggande designprinciperna kopplats till den plattform IT-artefakten ska användas. Som 
tidigare nämnts ligger fokus här på Android plattformen och de designprinciper som är 
gällande för den plattformen har använts. Vid beskrivningen av IT-artefakten senare i 
rapporten visas också några exempel på hur designprinciperna skiljer sig mellan Android och 
iOS. 

Ett enkelt knep för att se om designprinciper är applicerbara under en specifik kontext är att 
fråga sig två frågor. Hjälper det användaren att nå sitt mål? och Kommer det att hjälpa 
användare att minimera ansträngning? 

5.2.1.2 Mönster 
Komponenten mönster syftar till att användargränssnittet ska vara enhetligt. Använder 
designen sig av en specifik meny så ska denna meny se ut och göra samma sak i en annan del 
av applikationen (Goodwin, 2009). Ett praktiskt exempel på hur detta har applicerats i detta 
arbete är uppbyggnaden av nivåer som har ett visst utseende, när sedan chatt 
funktionaliteten skulle byggas kunde grunddesignen återanvändas och på så vis skapades ett 
mer enhetligt utseende. 

5.2.1.3 Processer 
Denna komponent fokuserar på de steg och tekniker som används för att planera och utföra 
design forskning. Detta kan användas i olika stor skala beroende på hur stort projektet är 
(Goodwin, 2009). Hur processen har sett ut i detta arbete kan ses under rubrik 5.2.2 
Processen. 
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5.2.1.4 Utförande 
Den sista komponenten berör utförandet av designprocessen och lägger vikt vid att det 
optimala design laget är en liten grupp men som har kontakt med en större grupp människor 
som ansvarar för projektet (Goodwin, 2009). Detta var inte applicerbart i samma 
utsträckning i detta arbete men togs ändå i beaktande och applicerades i den mån det gick. 
Bland annat fördes en dialog med tänkbara användare av IT-artefakten för att få 
återkoppling på de olika designval som gjordes. 

5.2.2 Processen 
Själva processen inom målorienterad design kan delas upp i 7 olika delar. Dessa beskrivs i 
figur 4 här nedan och består utav; Projektplanering, forskning, modellering, definiera behov, 

definiera ramverk, detaljerad design och 
implementations stöd. Under detta arbete har dessa 
olika delar haft olika stora roller att spela. Då 
arbetet är 

 utfört av en individ och varken budget eller 
projektet i sig har varit lika omfattande som många 
designprojekt är, har vikten lagts vid de delar som 
varit relevanta i just detta arbete. Här nedan 
kommer en förklaring för hur dessa steg har 
applicerats i denna studie. 

5.2.2.1 Projektplanering 
Innan ett projekt startas är det vanligt att 
intressenter vill veta hur projektet ska gå till och 
vilka resultat som kan förväntas (Goodwin, 2009). 
Då detta arbete utförts åt Medborgarskolan togs ett 
gemensamt beslut fram kring vilken typ av 
applikation som skulle utformas. Då 
Medborgarskolan just nu håller på att digitalisera sin 
verksamhet föll det sig naturligt att se över vilka 
möjligheter som fanns för en applikation som 

riktade in sig på lärande över distans. En applikation 
för språkinlärning valdes då Medborgarskolan idag ger 
många kurser i språk på plats och att även kunna 

erbjuda dessa genom mobila enheter är ett steg i rätt riktning med dagens utveckling av M-
lärande. Blicken riktades då mot gamification och hur denna process kunde förbättras när 
det kommer till språkinlärningsapplikationer. 

5.2.2.2 Forskning 
För att lösa ett problem måste man först förstå det (Goodwin, 2009). I denna del av arbetet 
skapades problemformulering och syftet med rapporten tog sin form. En fallstudie gjordes 
för att samla in information kring gamification och specifikt de olika funktionaliteter som är 
förekommande inom gamification. Som nämnts under kapitel 5.1 Forskningsprocessen 

Figur 4. Den målorienterade processen 
(Goodwin, 2009) 
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samlades information in kring vad användare tycker och tänker om spel- och 
språkapplikationer samt att analyser av befintliga applikationer gjordes. Det fungerande inte 
lika linjärt som modellen i figur 2 visar då informationen som framkom av dessa analyser 
implementerades i designen allteftersom att de framkom. 

5.2.2.3 Modellering 
Modelleringsfasen handlar om att analysera de resultat som framkommit vid exempelvis 
intervjuer och analyser (Goodwin, 2009). Detta applicerades hela tiden under arbetets gång 
då de svar som framkom analyserades för att sedan implementeras i designen. Hur detta har 
sett ut beskrivs i kapitel 6 Resultat och analys. 

5.2.2.4 Definiera behov 
Detta steg handlar om att ta fram och definiera behov som kan plockas ut från den 
analyserade datan (Goodwin, 2009). Även detta beskrivs under de intervjusvar som framkom 
under arbetet och kan läsas i sin helhet under kapitel 6.1 Analys. 

5.2.2.5 Definiera ramverk 
När det framkommit vad användare vill ha och vilken form och utförande produkten ska ha, 
är det vanligt att definiera ramverket för designen. Här kan flera förslag utforskas och 
implementeras (Goodwin, 2009). Rent praktiskt gjordes detta genom att försöka 
implementera exempelvis poäng, efter att ha gjort detta utvärderades den specifika 
Funktionaliteten och det visade sig att detta inte skulle tillföra någonting ytterligare i form av 
utmaning eller belöning. 

5.2.2.6 Detaljerad design 
Denna del handlar om att utveckla en mer detaljerad design (Goodwin, 2009). I detta arbete 
inkluderades de olika funktionaliteterna när de framkom och när resultatet började kännas 
mättat riktades blicken mot att förbättra designen. I den här fasen lades allt större vikt vid 
de designprinciper kopplade till plattformen samt att se till att text och bild var av bra 
kvalité.  

5.2.2.7 Implementationsstöd 
Det sista steget handlar om att fullfölja arbetet tills det att det finns en fungerande produkt 
(Goodwin, 2009) Då detta arbete handlade om att skapa en design och inte att programmera 
själva applikationen var det ej relevant i detta arbete. Dock gjordes en klickbar prototyp för 
att ha någon form av implementation att visa upp.  

5.3 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Reliabilitet och validitet har en central roll i kvantitativa undersökningar och kan vara lite 
svåra att anpassa utefter kvalitativa undersökningar, detta då det ofta handlar om att man 
ser till att man identifierar, observerar och mäter det man vill mäta (Bryman & Bell, 2014). 

För att stärka reliabiliteten och validiteten i detta arbete har mått tagits för att 
undersökningen ska kunna upprepas genom att tydligt beskriva alla delar av metoden. Detta 
stärker den externa reliabiliteten (Bryman & Bell, 2014). Den interna reliabiliteten kan 
styrkas genom att alla i forskargruppen kommer överens om hur man ska tolka det man ser 
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och hör. Detta är inte ett problem i detta fall då det är en person som utför hela studien, 
dock har extra vikt lagts vid att tolka alla svar på samma sätt (Bryman & Bell, 2014).  

För att styrka den externa och interna validiteten är det viktigt att tänka på att studien ska 
kunna utföras inom andra sociala miljöer och situationer samt att det ska finnas en tydlig 
överenstämmelse mellan forskarens idéer och observationerna (Bryman & Bell, 2014). Detta 
styrks i arbetet genom att kontinuerligt göra återkoppling mellan idéer och observationer 
under arbetets gång.  

För att styrka validitet och reliabilitet än mer har en frågeguide använts till intervjufrågorna 
där frågorna är tydligt förankrade i syftet av studien. Detta låter den som håller i intervjun 
att hålla sig inom ämnet. Under intervjun förs det anteckningar kontinueligt, också detta för 
att stärka studiens trovärdighet. Vidare har den som håller i intervjun ett ansvar att inte 
ställa ledande frågor till respondenten. 

5.4 METODKRITIK 
Det är inte ovanligt att forskare som använder sig av kvantitativa metoder riktar kritik mot 
kvalitativa metoder och vice versa. Kvalitativ har ofta fått kritik för att vara för subjektiv 
(Bryman & Bell, 2014). Annan kritik som riktas mot kvalitativa metoder är att det är svårt att 
utföra en undersökning likadant igen och att resultaten kan vara svåra att generalisera 
(Bryman & Bell, 2014). Dessa risker har försökts att minimera i rapporten då det tydligt 
beskrivs hur den utförts samt vilka antaganden som tagits under arbetets gång. Kritik kan 
också riktas mot det faktum att det endast utfördes två intervjuer för användare av 
språkapplikationer. Faktum är dock att de två utförda intervjuerna var väldigt djupgående 
och liknande information framkom från båda dessa intervjuer, vilket gav en indikation på att 
det som framkom faktiskt innehöll substans. 

5.5 LITTERATURSÖKNING 
Litteratur sökning har gjorts på Luleå Tekniska Universitets online bibliotek samt Google 
Scholar. De huvudsakliga sökorden som använts har varit: Action design research, e-learning, 
m-learning, gamification, interaction design, mobile-learning, gamefulness, 
managementsystems, affordance, affordances. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
Under resultatdelen i denna rapport kommer de utförda analyserna och deras resultat 
presenteras. Analysen presenteras först under en egen rubrik med all den relevanta 
information som framkom av intervjuer och analyser. Efter detta visas IT-artefakten upp 
samt vilka kopplingar till analysen designen har. Efter presentationen av IT-artefakten 
kommer diskussionen förklara de olika för- och nackdelarna med denna design och visa vilka 
tankegångar som legat till grund för den avslutande delen av resultatkapitlet, vilket är 
slutsatserna och designprinciperna. 

6.1 ANALYS 
Genom de intervjuer som genomfördes under arbetets gång framkom en del intressant 
information. Denna information kodades, genom att använda de tio olika funktionaliteterna 
som koder, samt kategoriserades genom en av de fem olika motiverande källorna för 
funktionaliteter. På detta vis kunde de funktionaliteter som var de mest framträdande inom 
de applikationer som respondenterna använde urskiljas, och även härleda dessa till en viss 
typ av motiverande funktionalitet. Sammanställningen av dessa kan man se här nedan.  

För språkinlärningsapplikationerna var det fyra funktionaliteter som framkom vid tolkningen 
av intervjusvaren. Dessa var utmaning, återkoppling, nivåer och framsteg. Utöver detta 
framkom även ett fokus på en grafiskt tilltalande applikation, detta är inte en funktionalitet i 
sig men kan kopplas till designprincipen ”Känslomässiga: Påverka och känslor”. Exempel på 
intervjusvar som legat till grund för kodning och kategorisering för språkanvändarna 
förklaras lite närmare nedan. 

”[…] det är liksom levels som man ska klara, man åker i ett ”rymdskepp” och 
kommer längre och längre upp i ”rymden” för varje level. Det gör att man vill 
fortsätta spela.” – Respondent 2, språkapplikation 

Respondenten ovan lade fokus på att det var levels, eller nivåer, som användaren var 
tvungen att klara och sa att det gjorde att man ville fortsätta spela spelet. Detta  gjorde att 
en anteckning om nivåer gjordes och detta kopplades till motiverande källan Kognitiv: 
Kompetens och Prestation. Efter denna intervjun implementerades även nivåer i den design 
som samtidigt utvecklades, då det passar bra in i en språkkurs som ofta är indelad i kapitel. 

”Och så ser man hur mycket av kursen som man har klarat. Och appen är enligt 
mig snyggt utformad också. Tyvärr måste man betala för PRO så man kan göra 
vissa saker. Det gillar jag inte. Man kan chatta med botar för att öva på språket. 
Men det har jag inte gjort för jag vill inte betala.” – Respondent 2, språkapplikation 

Samma respondent som tidigare citerades sade även att det fanns mätare som visade hur 
mycket av kursen som hade avklarats, detta kopplades till funktionaliteter framsteg, och att 
den var snyggt utformad. Att den var snyggt utformad noterades trots att det inte är en 
funktionalitet i sig. Avslutningsvis sade respondenten att om användare betalade för 
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applikationen kunde de chatta med botar för att träna på språket. Detta var en intressant idé 
och implementerades i ett litet annat utförande i designen av applikationen. Resultatet av 
detta kan ses under kapitlet IT-artefakten.  

”Upplägget fungerade bra. Man fick reda på om man hade svarat rätt eller fel 
och fick då försöka igen om man inte hade svarat rätt” – Respondent 1, 
Språkapplikation 

Respondent 1 säger att efter att man svarat på en fråga så fick man reda på om man hade 
svarat rätt eller fel och fick då försöka igen. Detta kopplades till Funktionaliteten 
återkoppling och den motiverande källan Kognitiv: Kompetens och Prestation. Även detta 
implementerades i själva designen av applikationen genom att direkt ge användarna 
återkoppling på frågor de svarat på men också om de har fått märken eller klarat nivåer, så 
att detta uppmärksammas direkt. 

På frågan om det fanns någonting respondenten hade att tillägga om 
språkinlärningsapplikationen svarade denna:  
 
”Nej inte direkt. Kanske skulle vara nice med någon form av chattfunktionalitet 
i programmet så man kan chatta med någon på det språket” – Respondent 1, 
Språkapplikation 
 
Detta var något som kopplar till den sociala och psykologiska motiverande källan och kunde 
kombineras med den tidigare nämnda funktionaliteten att chatta med botar. Istället för att 
chatta med botar för att lära sig språket kunde man chatta med andra användare för öva på 
språket man ville lära sig. Detta kombinerades med den tidigare nämnda 
chattfunktionaliteten i IT-artefakten. 
 
Sammanställningen av de olika funktionaliteterna samt designprinciperna för motiverande 
funktionaliteter som kunde urskiljas ur intervjuerna med språkinlärningsanvändare kan ses i 
tabell 3 nedan. 
 

Funktionalitet Designprincip för motiverande 
funktionalitet 

Utmaning Kognitiv: Kompetens och Prestation 
Återkoppling Kognitiv: Kompetens och Prestation 
Nivåer Kognitiv: Kompetens och Prestation 
Framsteg Kognitiv: Kompetens och Prestation 
Grafiskt tillfredställande (ej funktionalitet) Känslomässiga: Påverka och känslor 
Chattfunktionalitet (ej funktionalitet) Social och Psykologiskt: Släktskap 

Tabell 3. Intervju för språkinlärningsapplikationer 

Vid intervjuerna med användare av spelapplikationerna framkom det även här fyra 
funktionaliteter i form av utmaning, återkoppling, belöning och framsteg. Skillnaden mot 
språkapplikationerna var Funktionaliteten nivåer som byttes ut mot belöning. Även i dessa 
intervjuer framkom det att användare lade en stor vikt vid att det ska vara grafiskt 
tillfredställande. En skillnad mot språkapplikationerna var även att flera respondenter 
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svarade att det var viktigt att det skulle gå snabbt och att man får göra det i sin egen takt. 
Exempel på intervjusvar som legat till grund för kodning och kategorisering för 
spelanvändare förklaras lite närmare nedan. 

Utmaning var en funktionalitet som framkom tidigt under analysen av intervjuerna med 
spelanvändare. Några citat som kopplades till just denna funktionalitet var: 

”Ja jag har kompisar som spelar det också, vi utmanar varandra ganska ofta. 
Det är enkelt när en match inte tar så lång tid. På det viset kan man göra det 
när man sitter på bussen eller liknande. ” – Respondent 2, Spelanvändare 
 
”[…] utmanar varandra i olika banor. Head to head. Spelar inte samtidigt. Han 
kan spela idag och jag [kan köra ett] race mot honom imorgon, men det ser ut 
som att vi kör i realtid.” – Respondent 1, Spelanvändare 
 
”Vi kan sitta bredvid varandra och utmana varandra i golfspelet. Det roliga med 
spelet är att få vinna mot sina kompisar.” – Respondent 1, Spelanvändare 
 
”[…] det är Quizkampen som jag har fastnat för. Jag tror att det är för att det är 
roligt att utmana kompisar först och främst.” – Respondent 3, Spelanvändare 
 
Utmaning var en funktionalitet som framkom redan under intervjuerna med språkanvändare 
och att denna funktionalitet även kunde tydas ur intervjuerna med spelanvändare styrkte 
valet att använda det i designen av IT-artefakten. Därför implementerades Funktionaliteten 
utmaning, både i de nivåer som är närvarande i IT-artefakten men också i form av en 
resultattavla som låter användare jämföra sina resultat med andra användare. 
 
”När man fått en ny klubba eller bollar så dyker det upp en ruta som låter en gå 
dit och kolla vad det är man fått..” – Respondent 1, Spelanvändare 
 
Intervjusvaret ovan kopplades till Funktionaliteten återkoppling då applikationen direkt ger 
användaren information kring vad som händer i applikationen. Den motiverande källan för 
detta är kognitiv: Kompetens och Prestation. Detta var även vanligt förekommande i 
språkapplikationerna och valdes att implementeras i IT-artefakten i form av olika ”Popup 
fönster” när man exempelvis har klarat av en nivå eller fått ett märke.  
 
”man kan köpa/vinna nya kort. Dom korten gör andra saker än dom man har. 
Jag antar att det är det som lockar en att fortsätta. Man vill ha nya ”coola” 
kort” – Respondent 2, Spelanvändare 
 
Intervjusvaret ovan kan ses som en form av belöning till användaren. Om användaren vinner 
matcher kan den bli belönad genom att få  nya intressanta kort som kan användas i 
kommande matcher. Belöning kan kopplas till motiverande källan Känslomässiga: Påverka 
och känslor och har implementerats i IT-artefakten i samband med en annan funktionalitet, 
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nämligen märken. Märken kan ses som små medaljer användaren får när denna har gjort 
något speciellt. På det viset blir användaren belönad genom märken i applikationen. 
 
”[…]fortsätta spela. Det är väl det som är roligt att gå vidare till nya banor osv. 
Man får se resultat av det man gör” – Respondent 4, Spelanvändare 
 
Respondenten ovan svarade på detta viset angående vad det är som lockar denne att 
fortsätta spela. ”man får resultat av det man gör” kopplades då till framsteg och vikten av att 
se att man faktiskt gör framsteg i applikationen. Detta togs med i IT-artefakten genom att 
använda mätare för att visa hur mycket av de olika nivåerna som är avklarade. En 
framstegsmätare implementerades också för att visa hur mycket av själva kursen som är 
avklarad. 
 
Utöver de fyra funktionaliteterna som framkom av spelanvändarna var det även i detta fall 
viktigt för användarna att applikationen såg bra ut. En annan sak som användarna lyft fram 
som väldigt viktigt var att det skulle vara enkelt och gå fort att både starta och stänga av 
applikationen. Exempel på intervjusvar angående dessa två påståenden följer: 
 
”Ska vara lätt att avsluta som sagt. Direkt när man öppnar appen ska man 
kunna börja spela. Ska inte behöva trycka på massa saker osv. ” – Respondent 5, 
Spelanvändare 
 
” Det är enkelt att spela, det tar inte så lång tid att spela varje match. Och det 
är roligt.” – Respondent 2, Spelanvändare 
 
” För mig är det viktigt att det ska gå snabbt att spela ett spel när man gör det 
på en platta eller en mobil. Man vet liksom aldrig om man måste avbryta för att 
den riktiga världen kommer och lägger sig i. ” – Respondent 2, Spelanvändare 
 
”Motorcross spel, 3dje person, ett 2D spel. Enkelt och snyggt spel!” – 
Respondent 1, Spelanvändare 
 
”Jag gillar inte spel eller appar som ser gamla ut, måste inte vara 3D grafik, men 
appen får inte vara ful.” – Respondent 1, Spelanvändare 
 
Vikten av att inte bli uppbunden för lång tid när spelet spelas på en mobil enhet är 
förståeligt, detta blir i sig inget problem i språkinlärningsapplikationer då dessa går att 
avsluta närsomhelst och bara återuppta när de öppnas igen. Därför implementeras det inte 
något kring detta i IT-artefakten. Att användarna vill ha en snygg applikation kan också vara 
svårt att specificera, det lades dock vikt vid att använda redan etablerade designprinciper för 
den relevanta plattformen vid utvecklandet av IT-artefakten för att på så vis ge applikationen 
rätt förutsättningar. 
 
I tabell 4 nedan kommer en sammanställning av de funktionaliteter samt de designprinciper 
för motiverande funktionaliteter som framkom av intervjuerna av språkanvändare: 
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Funktionalitet Designprincip för motiverande 
funktionalitet 

Utmaning Kognitiv: Kompetens och Prestation 
Återkoppling Kognitiv: Kompetens och Prestation 
Belöning Känslomässiga: Påverka och känslor 
Framsteg Kognitiv: Kompetens och Prestation 
Grafiskt tillfredställande (ej funktionalitet) Känslomässiga: Påverka och känslor 
Tidsbegränsat, vara enkelt att avsluta Kognitiv: Kompetens och Prestation 

Tabell 4. Intervju för spelapplikationer 
Sammanfattningsvis visar detta att både spel och språkapplikationer använder sig utav i stort 
sett samma funktionaliteter och designprinciper från användarnas perspektiv. Det är dessa 
delar av de olika applikationerna som användarna fastnar för och tar till sig, även om de 
antagligen använder sig av många fler funktionaliteter. Lägger man samman de olika 
applikationerna var det fem funktionaliteter: Utmaning, Återkoppling, Belöning, Nivåer och 
Framsteg som användes. Utöver dessa var det viktigt med grafiskt tillfredställande 
applikationer och att det skulle vara enkelt att börja spela och att avsluta spelet.  

Förutom intervjuer utfördes även analyser på sex spelapplikationer samt sex 
språkinlärningsapplikationer dessa hjälper till att ge ett bättre helhetsperspektiv och 
kommer hjälpa till att ta fram vilka olika funktionaliteter som faktiskt används i de 
populäraste applikationerna. Dessa presenteras nedan: 

Analys - Språkapplikationer 
Funktionali
tet 

Nivå Poäng Resultattavla Märke Story Tydliga
Mål 

Återkoppling Belöning Framsteg Utmaning 

Applikation 
Memrise X X X X X X X X X X 
Dualingo X X  X  X X X X X 
Worddive X X    X X X X X 
Babbel X X    X X  X X 
Speaky X X X X   X X X  
Buusu X X  X  X X X X X 

Tabell 5. Analys för språkinlärningsapplikationer 

Analys - Spelapplikationer 
Funktionali
tet 

Nivå Poäng Resultattavla Märke Story Tydliga
Mål 

Återkoppling Belöning Framsteg Utmaning 

Applikation 
Super 
Mario Run 

X X X X X X  X X X 
Ballz  X X   X X  X X 
Bubble 
witch 3 
Saga 

X X   X X X X X X 

Subway 
Surfers 

X X X X X X   X X 
Physics 
Drop 

X     X X  X X 
Chicken 
Scream 

X X X X  X X X X X 
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Tabell 6. Analys för spelapplikationer 

Genom analyserna av de sex olika språkinlärningsapplikationerna samt de sex 
spelapplikationerna framgår det att de olika funktionaliteterna används i ungefär lika stor 
utsträckning mellan de båda kategorierna. Vissa applikationer använder fler och några färre, 
det lägsta antalet funktionaliteter användes av spelet physics drop som använde sig av fem 
olika funktionaliteter. Flest funktionaliteter användes av språkinlärningsapplikationen 
Memrise som nyttjade alla de tio tidigare nämnda funktionaliteterna. Inom 
spelapplikationerna varierade det mellan 5-9 funktionaliteter i applikationerna. I 
språkinlärning applikationerna var det 6-10 olika funktionaliteter som användes. I tabell 7 
och tabell 8 nedanför listas det hur många av de olika applikationerna som hade de specifika 
funktionaliteterna. 

Antal funktionaliteter - Språkapplikationer 
Nivåer 6 
Poäng 6 
Resultattavla 2 
Märken 4 
Story 1 
Tydliga mål 5 
Återkoppling 6 
Belöning 6 
Framsteg 6 
Utmaning 5 

Tabell 7. Antal funktionaliteter för språkapplikationer 

Antal funktionaliteter - Spelapplikationer 
Nivåer 5 
Poäng 5 
Resultattavla 4 
Märken 3 
Story 3 
Tydliga mål 5 
Återkoppling 4 
Belöning 3 
Framsteg 6 
Utmaning 6 

Tabell 8. Antal funktionaliteter för spelapplikationer 

Under analysen av befintliga språkinlärningsapplikationer visade det sig att fem av de olika 
funktionaliteterna användes av alla analyserade applikationer, dessa bestod utav nivåer, 
poäng, återkoppling, belöning och framsteg. Tydliga mål och utmaning användes av fem av 
de sex analyserade applikationerna, vilket visar på att även dessa är väldigt vanliga inom 
språkinlärningsapplikationer. Märken hade ett lägre användande på fyra applikationer, men 
det intressanta blir när man ser på de lägst använda funktionaliteterna. Resultattavla kunde 
endast hittas i två av applikationerna och en story eller ett tema fanns i en enda applikation. 
Detta ger en indikation på vad som kan förbättras i språkapplikationerna, det finns möjlighet 
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att införa lite mer av en tävlingsaspekt, men också någon form av tema eller personlig prägel 
på applikationen. I teoriavsnittet redovisades att resultattavla var en av de vanligaste 
funktionaliteterna inom gamification vilket gjorde det förvånande att hitta det i så få 
applikationer när det kommer till språkinlärning. 

Vid analysen av spelapplikationerna var det tydligt att det låg ett annat fokus i spelen än i 
språkapplikationerna. Framsteg och utmaning var återkommande i alla analyserade 
spelapplikationer och nivåer, poäng och tydliga mål kunde hittas i fem av sex applikationer. 
Återkoppling och resultattavla var också vanligare än i språkapplikationerna och fyra av sex 
applikationer använde sig av dessa. Märken, story och belöning användes av tre av de sex 
analyserade spelapplikationerna. I spelen är det ett större fokus på utmaning och att tävla än 
vad det överlag är i språkinlärningsapplikationer, det är även vanligare i spel att ha en story 
eller ett tema kopplat till spelupplevelsen. 

Redan efter de utförda intervjuerna hade nivåer, framsteg, återkoppling, utmaning, 
resultattavla och belöning implementerats i IT-artefakten. De utförda analyserna av 
befintliga applikationer styrker dock användandet av samtliga. Resultattavla var inte vanligt 
förekommande i de testade språkapplikationerna men implementerades i IT-artefakten 
likväl då det ansågs addera till utmaningen för användarna.  

De funktionaliteter som implementerades i IT-artefakten baserat på tidigare nämnda analys 
av applikationerna var märken och tydliga mål. Märken kan fungera som en belöning till 
användaren och tydliga mål hjälper till att visa för användaren vad den ska göra. Story eller 
Tema var ett möjligt förbättringsområde för språkapplikationerna och detta 
implementerades i liten skala i IT-artefakten genom att använda sig av personliga avatarer. 
Detta låter användarna få en lite mer personlig prägel på applikationen och kopplar till den 
motiverande källan Psykologisk: Självständighet och jaget. Denna motiverande källa menar 
på att användande av avatarer stödjer självständighet och representation av egen identitet. 
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6.2 IT-ARTEFAKTEN 
En interaktiv prototyp av IT-artefakten kan användas på den här länken: 
https://invis.io/NSBT12TZY. För att navigera runt i applikationen går det att klicka på de 
olika knapparna och menyerna. Värt att notera är att det på vissa sidor, som profilen, går att 
scrolla upp och ner med hjälp av musen.  

6.2.1 Grundläggande design 
Under den första delen av arbetet skapades en grundläggande design för Medborgarskolans 
applikation. Enligt Medborgarskolans grafiska profil är det vissa specifika färger som 
organisationen bör välja vid skapande av ny media eller annat relaterat till Medborgarskolan, 
detta är inte applicerbart på samma sätt vid utvecklandet av en applikation. Men dessa 
färger låg som en grundläggande referenspunkt vid val av färger i applikationen. Dessa 
primära färgval beskrivs i figur 5 här nedanför: 

 
Figur 5. De olika färgerna som tagits från Medborgarskolans grafiska profil 

Utifrån dessa valdes den blå färg som Medborgarskolan har på sin hemsida och sin logotyp 
som den huvudsakliga färgen i applikationen. För övriga funktionaliteter användes i den mån 
det gick de färger som presenterades här ovan, eller varianter av dessa, då vissa av färgerna 
skar sig i applikationen. Grunden i designen låg också på de designprinciper som finns för 
både Android och Ios, vilket kan kopplas till det som framkom i intervjuerna, där det var 
tydligt att respondenterna ville ha grafisk tilltalande applikationer. Det kan vara svårt att 
definiera en snygg applikation, men genom att följa de lagda designprinciperna för 
plattformen har man en god grund att stå på. På grund av tillgången till en Android enhet 
blev det Android som låg till grund för prototypen. Men Ios användandet har alltid legat i 
bakgrunden och med 

Figur 6. Visualisering av statusfältet i Android Figur 7. Visualisering av statusfältet i Ios 

https://invis.io/NSBT12TZY
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endast små ändringar kan designen anpassas efter designprinciperna för Ios. Detta visas i 
figur 6 och figur 7 här ovanför. Den första är för Android och den andra för Ios, som man kan 
se är det endast små skillnader i hur statusfältet visas. För att visa på hur Googles 
designprinciper Material Design har implementeras användes en primärfärg i applikationen, 
detta är den blå färg som används på huvuddelen av det översta fältet. Längst upp på 
statusfältet är det en lite mörkare färg som är den sekundära färgen. Denna används i 
statusfältet men även på textlänkar i applikationen. Detta användande av primär- och 
sekundärfärger är kopplat till de principer för material design som Google har satt. En annan 
av Googles principer som kopplar till material design är användandet av skuggor. Dessa 
skuggor visas i figur 8 och figur 9. Skuggorna har olika djup beroende på hur ”nära” 
användaren de är. Detta kan man se under det översta fältet i figur 8 (röd inringning) , och 
på den gröna bock ikonen (gul inringning) samt på textrutan i figur 9. 

 
Figur 8. Användandet av skuggor i material design 

 

Figur 9. Användande av skuggor på en textruta som är placerad ”nära” användaren. 
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Under denna första fas skapades även en 
första inloggningssida. Denna sida är den 
som användaren möts av när applikationen 
öppnas. Första sidan visas till vänster i figur 
10. Tanken bakom denna bild är att det ska 
finnas relevanta funktionaliteter, såsom 
möjlighet att logga in och registrera en ny 
användare. Tanken var att det skulle vara 
moln i bakgrunden som sakta rör sig över 
skärmen, i denna bild lades de till statiskt 
för att visa på hur det eventuellt skulle 
kunna se ut. Det lades även till en knapp 
för att få mer information om 
Medborgarskolan och deras applikation 
samt  att användarna där också får en 
möjlighet att kontakta Medborgarskolan. 
Klickar användaren på informationsikonen 
längst ner till vänster på sidan är tanken att 
en ny sida glider upp från botten av 
applikationen och visar där information 
som är relevant. Denna sida har ej 
visualiserats i gränssnittet då det inte var 
klart exakt vilken information som skulle 
visas. Tanken är att samtidigt som det 
hjälper användaren med information och 
kontaktmöjligheter finns det också 
möjlighet att visa på andra applikationer 
eller kurser som Medborgarskolan 
erbjuder. 

6.2.2 Menyer 
När det kom till menyer fanns det flera olika val att göra. Inom Android är det vanligt med 
uppdelade menyer i toppen av applikationen och även att använda en så kallad 
”hamburgerbar” som man trycker på för att få fram menyer på sidan av applikationen. Men 
på senare tid har det också blivit allt vanligare att använda sig av en meny i nedre delen av 
applikationen (https://material.io/guidelines/components/bottom-navigation.html). Detta  
har iOS använt sig av i många år och därför passade det bra att välja den sortens meny för 
applikationen (https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-
bars/). På så vis blir det enhetligt mellan de olika operativsystemen. Även här användes den 
blå färg som är representativ för Medborgarskolan, och även här får den ligga som bakgrund. 

Figur 10. Första sidan för Medborgarskolans applikation för 
japanska1 
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En markerad sida visas genom att den knappen blir vit, detta visualiseras genom figur 11 
nedan. 

 
Figur 11. Den nedre menyn i applikationen 

Som figur 11 visar ovan är det nivåer, resultat, profil och social som finns som valmöjligheter. 
Nivåer framkom som en viktig funktionalitet inom intervjuerna för språkinlärning men var 
även närvarande vid både spel- och språkapplikationer under analysen. Därför valdes nivåer 
som en grundfunktionalitet i applikationen för att dela upp innehållet, men även för att 
skapa utmaning för användarna. Utmaning är i sig också en funktionalitet och den var 
närvarande vid språk- och spelintervjuer och vid analys av de olika applikationerna. Många 
av de funktionaliteter som byggts in i applikationen syftar på just denna funktionalitet. 

6.2.3 Story/Tema 
Det framgick av analyserna av både intervjuer och befintliga applikationer att 
Funktionaliteten story/tema fattades i många applikationer. För att skapa en mer personlig 
prägel i applikationen och för att göra någon form av tema implementerades en lösning för 
personliga avatarer. Figur 12 på nästa sida visar hur den lösningen ser ut.  
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När användarna börjar använda applikationen 
och registrerar sig får dessa en möjlighet att 
skapa en personlig avatar. På det viset blir 
applikationen mer personlig och skapar också 
ett tema som ger applikationen en röd tråd att 
följa. I detta exempel kan användarna ändra hår, 
skägg/mustasch, och glasögon, detta kan 
naturligtvis utökas hur mycket som helst. 
Genom att använda sig av avatarer som 
representerar användarna kan dessa också 
användas genom hela applikationen i olika 
sammanhang. Exempelvis kan dessa avatarer 
representera användarna i chattar och 
resultattavlor. Utöver detta öppnar det också 
upp för att ge belöningar till användare i form av 
visuella tillägg till deras avatar. Exempelvis så 
kan en användare bli belönad genom att denna 
vinner en keps eller en mustasch till sin avatar.  

En tredje funktionalitet som framkom vid 
analyserna av applikationerna var resultattavla. 
Denna typ av funktionalitet var mycket vanligare 
i spelapplikationer än vad den var i 
språkapplikationer. Faktum är att den endast 
kunde återfinnas i två språkapplikationer 
samtidigt som att den var vanligt förekommande 
i spelapplikationer. Utmaning däremot är en 
funktionalitet som återkommer i både intervjuer 
och analyser av spelapplikationer såväl som 
språkinlärningsapplikationer och en resultattavla 
skapar i sig en extra utmaning då det låter 
användare tävla mot varandra och lägger på det 
viset ett extra lager av utmaning i applikationen. 

Figur 13 på nästa sida visar på hur denna 
resultattavla ser ut. För att inte skapa ett för 
stort försprång för någon som började använda 
applikationen tidigt är tanken att användare 
själva ska kunna välja hur resultattavlan ska 
listas, exempelvis kan användare välja att visa 
resultat baserat på den senaste veckan samt 
antal tagna märken. Användare som inte tagit 
några märken kanske istället vill se antal inlärda 
ord, antal klarade nivåer eller någon annan form 

Figur 12. Ett exempel på hur det kan se ut när en användare 
skapar en avatar 
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av statistik. På det viset kan utmaning 
skapas för olika typer av användare och låter 
nya användare snabbt komma med i 
”tävlingen”.  

Detta blir extra aktuellt i en applikation 
kopplad till språkinlärning då de 
applikationerna har som mål att undervisa 
användarna, inte fokusera på att tävla och 
att vinna. Tanken var även att möjligheten 
ska finnas att trycka på en specifik 
användare i denna lista för att se en mer 
övergripande bild över dennes prestationer. 
Detta har inte visualiserats då det endast är 
ett förslag och det kanske inte är så att alla 
användare vill att andra ska se vad de har 
klarat och inte klarat i applikationen. 
Funktionaliteten tydliga mål förekom både 
inom spel och språkapplikationer och hjälper 
till att föra applikationen framåt, genom att 
implementera en resultattavla hjälper det 
också användaren att skapa egna mål som 
blir tydliga genom det sätt som 
informationen presenteras på. Här kan 
användarens mål vara att klara av att ta ett 
visst antal märken eller lära sig ett visst antal 
ord. 

  
Figur 13. Resultattavla sorterad efter senaste veckan och märken 
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Nivåer valdes också att implementeras i artefakten med då de var vanligt förekommande i 
både spel och språkapplikationer, plus att det framkom i intervjuerna att de hade en central 
roll i hur användare såg på språkinlärningsapplikationer. Här nedan i figur 14 kan man se 
implementeringen av dessa nivåer. De är uppdelade på samma sätt som kapitel i en vanlig 
kursbok. Även här har de funktionaliteter som framkom i analyserna använts, bland annat 
används Funktionaliteten framsteg genom att de nivåer som är avklarade är markerade med 
en grön cirkel med en bock i och nivåer som är påbörjade använder sig istället av en ring runt 
pilen för att indikera hur mycket av nivån som är avklarad. När man sedan klickar sig in på 
nivån får man se tydligare med både en framstegsmätare och i procent hur mycket av nivån 
som är avklarad. Detta visualiseras genom figur 15. Att vissa nivåer är låsta är även detta 
kopplat till att öka utmaningen för användaren och låta dem klara av nivåer för att låsa upp 
ytterligare sådana. När det kommer till nivåerna är dessa uppbyggda för att stödja 

funktionaliteten tydliga mål. Genom att visa användaren vad de olika nivåerna innehåller 
samt att ha en framstegsmätare både i nivåöversikten och i själva nivån hjälper det till att 
visa för användaren vad som förväntas av dem för att ta sig vidare. Ett extra steg till att ge 
användaren tydliga mål är att använda en ruta som kommer fram om användaren trycker på 

Figur 14. En överblick av de olika nivåerna Figur 15. I en nivå kan det se ut på detta viset. 
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en låst nivå, denna ruta berättar hur mycket av 
föregående nivå som måste klaras av innan 
användaren kan försätta. Detta är ett exempel på 
återkoppling som används i applikationen. 

Till höger i figur 16 finns ännu ett exempel på hur 
återkoppling har använts i IT-artefakten. När 
användaren har svarat på de frågorna som syntes i 
figur 15 får de möjlighet att rätta sina svar. Detta 
återkopplas till användaren genom tydliga ikoner. En 
annan funktionalitet är att användaren får möjlighet 
att se det rätta svaret under de svar som är fel samt 
att tanken är att användaren också ska kunna lyssna 
på ljudklipp som uttalar ordet. På bild 16 har 
exempelvis en användare svarat fel på vilken tid på 
dagen som festen var. Svaret var shougo, då kan 
användaren trycka på play knappen och spela upp 
uttalet för ordet.  

  

Figur 16. Återkoppling till användaren efter en rättad 
del i applikationen 
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Tidigare del informerade lite om återkoppling och hur denna har använts i IT-artefakten. 
Denna funktionalitet visar användarna information direkt när någonting händer. Det är en 
viktig aspekt att ha med i IT-artefakten och har implementerats på flera olika sätt i designen. 
I figur 17 och 18 nedan visas ytterligare några exempel på hur det har implementerats. I figur 
18 har vi en ruta som visar sig när användaren har utfört någonting som berättigar den till 
ett märke. Detta är ett exempel på återkoppling som designen nyttjar. Även i figur 17 
används detta när användarna har klarat av en nivå, då visar applikationen detta genom en 
ruta som ger återkoppling på tidigare utförd uppgift. Detta kopplar också till Funktionaliteten 
belöning som var något som var vanligt förekommande, speciellt i språkapplikationer. På det 
viset kan olika belöningar (märken) kopplas till olika uppgifter i applikationen. Då kan 
användare motiveras att fortsätta sträva framåt i applikationen för att ta dessa märken och 
belöningar.  

 

 

 

 

Figur 17. Popup för avklarad nivå Figur 18. Popup för taget märke 

Figur 19. Popup för visuellt tillägg till avataren Figur 20. När en nivå som är låst klickas på visas 
denna ruta 
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Utöver märken som belöning för de olika saker som användarna klarar i applikationen valdes 
det även att implementera ett annat liknande belöningssystem. Detta fungerar på samma 
sätt som märken men ger användarna något de kan använda i själva applikationen. När 
användarna klarar av vissa uppgifter i applikationen kan de bli belönade med visuella 
ändringar till deras avatar som beskrevs tidigare i rapporten. Detta lägger en extra motivator 
för användarna samtidigt som det styrker Funktionaliteten story/tema med en mer personlig 
upplevelse. I och med att de olika avatarerna också visas på resultattavlor och på andra 
ställen får användarna också möjlighet att visa upp sina personliga avatarer. En visuell 
belöning visualiseras till i figur 19. Slutligen visas figur 20 som är kopplad både till 
Funktionaliteten återkoppling och tydliga mål.  När användaren klickar på en nivå som är låst 
visas en ruta med texten ”Den här nivån är tyvärr låst, du kan öppna den genom att klara 
minst 90% av föregående nivå”. Detta hjälper användaren att förstå vad denna behöver göra 
för att ta sig vidare i applikationen och tydliggör målen, samtidigt som den ger användaren 
återkoppling på de val den gör. 
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6.2.4 Chattfunktionalitet 
Det framkom från flera intervjuer att det var en funktionalitet som gav ett extra värde till 
språkapplikationer vilket var en chattfunktionalitet. Detta kunde antingen fungera som en 
chatt med botar som svarar på det aktuella språket, eller att användarna chattar med andra 

användare. Implementationen som 
användes i denna design tog fasta på 
en chattfunktionalitet med andra 
användare, då detta inte sätter 
samma begränsningar på 
funktionaliteten som en chatt med 
botar gör. I figur 21 till vänster visas 
den bild man möts av när man öppnar 
”social” fliken i menyn. I denna del av 
applikationen listas alla de 
meddelanden som skrivits av andra 
användare. Här visas också ett utdrag 
av deras meddelanden. Tanken är att 
alla användare av applikationen ska 
kunna skriva något på den här sidan. 
Om andra användare blir intresserade 
av att läsa hela meddelandet kan de 
då trycka på respektive meddelande 
och förs då vidare till en mer 
detaljerad vy. Denna funktionalitet 
kallas för chatt i denna rapport men 
kan även liknas vid ett forum, då 
användare kan skriva inlägg som 
sedan andra användare kan se och 
svara på om de vill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. En överblick av chatten i applikationen 
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När användarna klickar på ett meddelande som finns tillgängliga möts de av vyn som i figur 
22. Huvudmeddelandet står då i sin helhet och personer som har svarat på meddelandet 
visas nedanför.  

En funktionalitet som lades till i denna design är möjligheten att ändra språk på de 
meddelanden användare ser. Detta kan ses i figur 23 och om en användare skriver något på 
japanska ska andra användare snabbt kunna översätta detta till svenska om de inte förstår, 
för att sedan svara på meddelandet. Detta gör användarna genom att klicka på flaggan till de 
språk som de vill se meddelandet på. Tanken är även att det ska vara möjligt att se 
meddelanden på svenska, och att applikationen översätter detta till japanska när det skickas. 

Detta skapar mer möjligheter för lärande då användarna får tänka, skriva och översätta 
texter på det språk som de vill lära sig. Detta låter också nya användare som inte har lärt sig 
språket så bra att ändå vara med i diskussionerna och lära sig.  

  

Figur 22. Inne i ett meddelande Figur 23. Översättning av ett meddelande 
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Den sista biten av IT-artefakten som 
formaliserades under designprocessen 
var profilen. Profilen samlar in all 
information som kan tänkas vara 
intressant för användaren och visar detta 
på ett lättöverskådligt sätt. Detta kan 
kopplas till Funktionaliteten återkoppling 
och ger användarna en klar överblick i 
vad de har uträttat i applikationen. Detta 
visas i figur 24 till vänster. Först 
presenteras den valda avataren och 
användarens namn. Nedanför detta finns 
det mest relevanta samlat i text såsom 
hur många ord användaren lärt sig, antal 
tagna märken, antal klarade nivåer och 
antal belöningar. Under detta finns det 
en mätare som visar hur mycket av 
kursen som är avklarad. Om användaren 
trycker på denna mätare är tanken att en 
informationsruta ska visa sig och beskriva 
i detalj vad denna framstegsmätare visar. 

I nedre delen av denna sida listas alla 
tagna märken, avklarade nivåer och 
upplåsta visuella tillägg till den valda 
avataren. Utöver detta kan användaren 
klicka på ”visa mer” för att visa alla 
upplåsta delar. Detta kan vara bra om de 
har låst upp fler än fem av varje kategori. 

 

  

Figur 24. Profilen samlar in information kring användaren 
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6.3 DISKUSSION 
Efter analys av de utvalda applikationerna och arbetet med IT-artefakten blev det synligt att 
både spel och språkapplikationer använder sig av en stor del av de olika funktionaliteter som 
redovisades i teoriavsnittet.  

Av de tio funktionaliteterna; nivåer, poäng, resultattavla, märken, story, tydliga mål, 
återkoppling, belöning, framsteg och utmaning användes sju stycken av fyra eller fler 
spelapplikationer. De använda funktionaliteterna inom spelapplikationer var; nivåer, poäng, 
resultattavla, tydliga mål, återkoppling, framsteg och utmaning. Åtta av de tio 
funktionaliteterna användes av fyra eller fler språkapplikationer. De mest använda 
funktionaliteterna inom språkapplikationer var; Nivåer, poäng, märke, tydliga mål, 
återkoppling, belöning, framsteg och utmaning. För att få en bättre bild över vad som 
faktiskt skiljer dessa åt riktades blicken mot de funktionaliteter som inte användes av lika 
många applikationer. För spelapplikationerna var det märken, story och belöning som 
användes minst. I språkapplikationerna var det istället resultattavla och story.  

I de intervjuer som utfördes framkom det att användare ansåg att utmaning, återkoppling, 
nivåer och framsteg var de mest framträdande funktionaliteterna i de språkapplikationer 
som hade använts och att dessa funktionaliteter skapade det värde användaren ansåg att 
applikationen hade. De analyser som utfördes på språkapplikationer bekräftar också detta 
då alla de nämna funktionaliteterna var synliga i alla testade applikationer. Det enda 
undantaget var för utmaning som hittades i fem av sex språkapplikationer. För 
spelapplikationerna visade sig ett liknande resultat på intervjusvaren med undantaget att 
nivåer inte var lika framträdande. I analysen av spelapplikationerna visade det sig även att 
återkoppling inte ansågs som en lika viktig funktionalitet. Det faller sig ändå naturligt att 
återkoppling är en viktig del av språkinlärning då användare nyttjar applikationen för att lära 
sig någonting, och därför vill veta om de har gjort rätt eller fel. Baserat på det ansågs dessa 
tre funktionaliteter så viktiga för språkinlärningsapplikationer att de bör vara med vid 
skapande av en sådan. Därför lade de grunden till en varsin designprincip i form av; Ge 
användare direkt återkoppling på val de gör, visa kontinuerligt vilka framsteg användaren 
gör och dela upp innehållet i olika steg eller nivåer för ökad motivation. Dessa 
funktionaliteter är inte relaterade enbart till gamification och faktum är att återkoppling, 
nivåer och utmaning (konkurrens) listas som några av de tio ingredienser som ligger som 
grund för ett bra spel (Deterding et al, 2011) vilket ytterligare visar vikten av dessa 
funktionaliteter. 

Det framkom att språkinlärningsapplikationer och spelapplikationer skiljer sig från varandra 
främst på två punkter. Den första punken är tävlingsaspekten, spel är till sin natur mer 
skapade för utmaning och det är vanligt att spelanvändare utmanar andra användare. 
Spelapplikationer används för att fördriva tiden eller för att ha roligt. Naturligtvis kan 
språkinlärningsapplikationer vara utmanande och en viss tävlingsaspekt kan få användarna 
att bli mer motiverande, därav implementeringen av bland annat resultattavla i 
applikationen. Resultattavla är en funktionalitet som inte var lika vanligt förekommande i 
språkapplikationer och därför var det ett bra tillfälle att implementera en sådan för ökad 
utmaning men också för att skapa en större interaktion mellan användare. Det är dock 
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viktigt att detta inte går till överdrift och därför gjordes själva resultattavlan dynamisk där 
användarna kan välja vad de vill se. Utmaning som funktionalitet används flitigt i både spel 
och språkapplikationer men möjligheten att utmana andra användare har 
spelapplikationerna tagit större fasta på, detta är någonting som språkapplikationer kan 
implementera i större grad. Detta ledde fram till designprincipen: Designa för utmaning, 
men ge användare möjlighet att bestämma i vilken omfattning. Som Fabricatore (2007) 
beskriver kan vissa funktionaliteter få användare att direkt gilla eller ogilla ett spel. Hamari, 
Koivisto & Sarsa (2014) nämner även att alla användare inte behöver gilla alla delar av 
gamification. Därför implementerades det möjlighet för användaren själv att bestämma 
omfattningen på utmaningen för att inte användare som inte använder applikationen för 
tävlingsaspekten ska kunna välja bort denna. 

Interaktion mellan användare har nämnts några gånger och den andra punkten där spel- och 
språkapplikationer skiljer sig från varandra är genom användandet av en chatt eller forum. 
Något som framkom vid flera intervjuer för språkanvändare, men inte vid en enda intervju 
med spelanvändare, var nyttan av en chatt. Detta tyder på att faktiskt kommunicera med 
andra användare inte är lika viktigt i en spelapplikation, åtminstone i den typ av spel som 
analyserats i detta arbete, men att de för språkinlärning är en central del. I spelapplikationer 
sker istället interaktionen främst genom att utmana andra spelare, behovet av att prata med 
dessa är inte lika starkt som i språkapplikationer. Om blicken vänds mot de designprinciper 
som finns för motiverande funktionaliteter kan därför språkapplikationer kopplas till den 
motiverande källan Social och Psykologiskt: Släktskap (Zhang, 2008), som fokuserar på att 
främja människa till människa interaktion och att representera mänskliga sociala kopplingar. 
I denna motiverande källa är det vanligt med chattar och andra meningsfulla utbyten mellan 
användare. Detta kan också kopplas till resultattavlan som i sig också främjar människa till 
människa interaktion genom att användare kan se hur andra användare använder 
applikationen och att genom denna få möjlighet att utmana andra. Detta tankesätt lade 
grunden till designprincipen Skapa möjligheter för människa till människa interaktion vilket 
enligt detta arbete är en central del av språkinlärningsapplikationer. Fabricatore (2007) 
nämner att att ett spels framgång eller misslyckande beror på hur bra spelet tillfredsställer 
användarens preferenser, behov och förväntningar. Då chattfunktionalitet var något 
användare av språkapplikationer både förväntade sig och ansåg sig behöva var det därför en 
viktig del att ta med. Även Hamari (2013) nämner att ett av målen med gamification är att 
öka den sociala interaktionen, vilket också stödjer användning av en chattfunktionalitet. 

Det visade sig att mycket få språkinlärningsapplikationer använde sig av en story eller ett 
tema. I denna IT-artefakt valdes att använda avatarer för att skapa ett sorts tema i 
applikationen och som är ett återkommande moment för användaren. Valet föll på avatarer 
då det är något som är vanligt att använda i spelapplikationer och finns med som en av tio 
ingredienser för ett bra spel. Avatarer kan då användas genom hela applikationen som en 
profilbild och syns på ställen som resultattavla, chatt och profil. Användandet av avatarer 
öppnar även upp för möjligheten att ge belöningar till användaren, genom visuella tillägg 
som kan användas på avataren. I spelapplikationer ligger det grundläggande tankesättet 
istället på Kognitiv: Kompetens och prestation. Här handlar det bland annat om att designa 
för optimal utmaning.  



47 
 

Under skapandet av IT-artefakten gjordes även ett försök att implementera Funktionaliteten 
poäng, då det enligt teorin var en av de mest använda funktionaliteterna och även också 
närvarande i 11 av 12 av de analyserade applikationerna. Det visade sig dock att et upplägg 
och funktionaliteter som implementerats i applikationen inte skulle dra nytta av poäng då 
belöning redan används i form av märken och tillägg till avataren. Fokus bör ligga på att 
belöna användaren, och om detta sker i form av poäng, märken eller andra lösningar är 
egalt. Detta mynnade ut i designprincipen att kontinuerligt ge belöningar för utförda 
uppgifter. 

Då det var en stor spridning mellan vilka funktionaliteter som användes i de olika 
applikationerna och den totala användningen av funktionaliteter var relativt hög, är det svårt 
att säga vilka specifika funktionaliteter som ska användas i just språkapplikationer. Det var 
dock tydligt att en övervägande andel av applikationerna använde sju eller fler 
funktionaliteter. Applikationer har olika utförande och fokuserar på olika saker, det är därför 
omöjligt att säga vilka eller hur många funktionaliteter en applikation ska använda sig utav. 
En bra grund kan dock vara att koppla till varje motiverande källa minst en gång. På det viset 
ser applikationen till att täcka de basbehov som användarna kan tänkas ha, om det så är 
socialt, kopplat till utmaning eller känslomässiga behov. Det som också blev tydligt under 
arbetet var det fokus de olika typerna av applikationer hade och därför kan 
språkapplikationer dra nytta av ett större fokus på utmaning mellan användare. Genom 
användandet av avatarer implementerades funktionaliteter för att göra upplevelsen mer 
personlig vilket språkapplikationer kan dra nytta av på flera olika sätt. På detta vis ges den 
motiverande principen Social och Psykologiskt: Släktskap (Zhang, 2008) mer utrymme för att 
underlätta inlärning genom interaktion med andra människor. 

Utöver tidigare nämnda delar var det också tydligt att användare av mobila spelapplikationer 
hade en önskan om att användandet skulle vara tidsbegränsat och enkelt att avsluta. Det 
ansågs vara ett problem när spel upptog för mycket tid av användaren, då de enkelt ville ha 
möjlighet att avsluta eller avbryta ett spel för att återgå till verkligheten utan att framsteg 
skulle gå förlorade i spelet. Detta är även applicerbart för applikationer som använder sig 
utav gamification, desto mer funktionaliteter relaterade till gamification som används inom 
en applikation desto viktigare kan det vara att ha denna aspekt i åtanke. Därför är ett förslag 
att ha tidsbegränsning som en ny funktionalitet i sig. Genom att använda sig av denna 
funktionalitet skapar man möjlighet för användarna att använda applikationen utan att vara 
orolig att de ska bli ”fastlåsta” i applikationen till dess att den uppgift de utför är klar, de ska 
ha möjlighet att i sin egen takt använda applikationen och veta att de kan avsluta 
applikationen när helst de vill och även starta upp applikationen och direkt börja använda 
den. 
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6.4 SLUTSATSER 
Den grundläggande frågeställningen om hur gamification mekanismerna framträder i 
populära språkinlärnings applikationer har besvarats under arbetets gång och faktum är att 
nuvarande språkinlärningsapplikationer använder en stor del av de funktionaliteter som är 
vanliga inom gamification. Utmaning, återkoppling, nivåer och framsteg är de mest 
förekommande och ligger som en grund för en väl uppbyggd språkinlärningsapplikation. De 
två minst använda funktionaliteter som synliggjordes under detta arbete var resultattavla 
och story/tema. 

Detsamma gäller frågan vilka funktionaliteter som framträder i populära spelapplikationer, 
där det också var ett högt antal funktionaliteter som användes och det varierade mellan de 
olika applikationerna. De minst använda funktionaliteterna i denna kategori av applikationer 
var märken, story och belöning. Dock var det fortfarande tre av sex applikationer som 
använde dessa.  

När det kommer till den tredje frågeställningen som behandlade hur användare tänker om 
vad som får dem att använda spel- och språkinlärnings applikationer visade intervjuerna att 
chattfunktionalitet var en eftertraktad funktionalitet för användarna av språkapplikationer 
och detta visar på att en viktig del inom språkinlärning är interaktion med andra människor. 
Spelapplikationerna hade i sin tur ett stort fokus på utmaning, både mot andra användare 
men också i applikationen i sig.  

I detta arbete framkom också en tydlig önskan från användare att applikationer ska vara 
enkla att både avsluta och att starta utan att det ska ta för lång tid eller att framsteg ska gå 
förlorade. Därför föreslås det här att en ny funktionalitet i form av tidsbegränsning ska tas i 
beaktande vid utformning av både spel- och språkapplikationer. 

Även chattfunktionaliteten var en del som saknades vid undersökningen av populära 
funktionaliteter och denna bör kunna lyftas fram och få en större plats bland de befintliga 
funktionaliteterna såsom poäng, märken och belöningar. 
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6.4.1 8 designprinciper för språkinlärnings- applikationer 
Genom de olika delarna av arbetet framkom det vilka aspekter som var viktiga att ha med i 
en språkinlärning applikation och tankegångarna som ledde fram till detta förklarades i 
diskussionen. Här nedan visas de 8 designprinciper som tagits fram baserat på tidigare och 
nya funktionaliteter kopplade till gamification. De olika designprinciperna är också 
uppdelade efter de motiverande källor som Zhang (2008) beskriver, för att visa på att de 
framtagna designprinciperna täcker alla fem av de motiverande källorna. 

Designprincip Motiverande Källa 
Skapa möjligheter för människa till människa 
interaktion 

Social och Psykologiskt: Släktskap 
Social och Psykologiskt: Ledarskap 

Designa för utmaning, men ge användare 
möjlighet att bestämma i vilken omfattning 
 

Kognitiv: Kompetens och Prestation 

Implementera funktionalitet för att göra 
upplevelsen mer personlig 
 

Psykologisk: Självständighet och 
jaget 

Ge användare direkt återkoppling på val de gör 
 

Kognitiv: Kompetens och Prestation 

Visa kontinuerligt vilka framsteg användaren gör 
Dela upp innehållet i olika steg eller nivåer för 
ökad motivation 
 

Kognitiv: Kompetens och Prestation 

Kontinuerligt ge belöningar för utförda uppgifter 
 

Kognitiv: Kompetens och Prestation 

Stöd tidsbegränsning för enkelt avslut och start av 
applikation 
 

Kognitiv: Kompetens och Prestation 
Känslomässiga: Påverka och känslor 

6.5 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
En intressant del av detta arbete var det behov som användare av 
språkinlärningsapplikationer visade sig ha, nämligen en möjlighet för social interaktion i 
applikationen (chatt). Ett förslag för fortsatt arbete är därför att undersöka ett större urval 
av språkinlärningsapplikationer i samband med fler användarintervjuer riktade enbart mot 
användare av språkinlärningsapplikationer. På det viset skulle det vara möjligt att gå mer på 
djupet av hur användare tänker kring sociala interaktioner i språkinlärningsmiljö, och 
vidareutveckla detta mot en än mer utvecklad lärandeprocess i språkinlärningsapplikationer. 

Ett annat förslag på vidare forskning är att jämföra applikationer med lägre popularitet mot 
applikationer med högre popularitet för att se om dessa använder sig av samma 
funktionaliteter eller om de skiljer sig på något utmärkande sätt. Det skulle då kunna hjälpa 
till att lättare ringa in vilka funktionaliteter som bör ha en mer framträdande plats. 
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8 BILAGA 1 – FRÅGEGUIDE, SPELANVÄNDARE 
1. Hur gammal är du? 
2. Vad är din sysselsättning? 
3. Hur länge har du gjort/arbetat/studerat med det?  
4. Använder du smartphone, vilken? 
5. Vad använder du din telefon mest till? Varför? 
6. Brukar du spela på din telefon? 
7. Hur ofta spelar du spel på din telefon per dag? Hur 

många gånger eller hur många minuter/timmar. 
8. Vilket/vilka spel spelar du? 
9. Om användaren spelar flera spel, vilket spel spelar du mest? Varför spelar du just de 

spelen? Följa upp med varför frågor  
10. Hur fick du intresse för det spelet? (var det någon 

som utmanade dig, tipsade dig, reklam, provade du dig fram etc?) 
11. Vad är det med detta spel som gör att du spelar detta mer/mindre än andra 

spel? 
12. Vad upplever du det är som lockar dig att fortsätta spela? 
13. Beskriv kort hur spelet fungerar 
14. Vilken typ av spel är det? (Arkadspel, pussel etc?) 
15. Är det ett singleplayer eller multiplayerspel? 
16. Har du kompisar som också spelar detta spel? Berätta hur du och dina kompisar 

samarbetar/interagerar/utmanar/pratar om spel?  
17. Har du kompisar som du bara spelar med online och aldrig har träffat i verkligheten? 
18. Tävlar du mot dessa? 
19. Om användaren spelar flera spel, gå tillbaka till fråga 9-18 för de andra spelen också. 
20. Är det något du till tillägga som du tycker är viktigt inom spel på mobila enheter? 
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10 BILAGA 2 – FRÅGEGUIDE, SPRÅKANVÄNDARE 
1. Hur gammal är du? 
2. Vad är din sysselsättning? 
3. Hur länge har du gjort/arbetat/studerat med det?  
4. Använder du smartphone, vilken? 
5. Vad använder du din telefon mest till? Varför? 
6. Brukar du använda språkinlärnings appar på din telefon? 
7. Hur ofta använder du dessa på din telefon per dag? Hur 

många gånger eller hur många minuter/timmar. 
8. Vilken/vilka språkinlärningsappar använder du? 
9. Vilket/Vilka språk har du (försökt) lärt dig med applikationerna? 
10. Hur väl har du lärt dig språket med hjälp av applikationen? 
11. Om användaren använder flera, vilket använder du mest? Varför använder du just de 

apparna?? Följa upp med varför frågor  
12. Hur fick du intresse för den applikationen? (var det någon 

som utmanade dig, tipsade dig, reklam, provade du dig fram etc?) 
13. Vad är det med denna app som gör att du använder den mer än andra 

språkinlärningsappar? 
14. Vad upplever du det är som lockar dig att fortsätta använda den appen? 
15. Beskriv kort hur appen fungerar. 
16. Kan man ha kontakt med andra användare i denna applikation? 
17. Hur fungerar den kontakten? Kan man hjälpa varandra? Jämföra resultat osv? 
18. Har du kompisar som också använder applikationen?Berätta hur du och dina 

kompisar samarbetar/interagerar/utmanar/pratar om applikationen.  
19. Har du kompisar som du bara har kontakt med i applikationen som du inte har träffat 

i verkligheten? 
20. Tävlar du mot dessa? 
21. Om användaren använder flera språkinlärningsappar, gå tillbaka till fråga 12-20 för de 

applikationerna också. 
22. Är det något du till tillägga som du tycker är viktigt inom språkinlärningsappar? 
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