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Persuasive design as a tool for behavior change
A study on students motivation for learning on MOOC platforms.

Abstract
The purpose of the study is to investigate which design principles on a MOOC-platform that
can be considered to have a positive impact on the motivation for students' behavioral
changes within a learning environment. This is done by comparing features of the MOOCplatform Sololearn with design principles from the framework Persuasive Systems Design
Model (PSD). A qualitative research approach was carried out consisting of a diary method
where eight informants interacted with and evaluated the platform's functionality. The diaries
then formed the basis for a semi-structured interview based on the theoretical framework’s
PSD, Fogg's behavior model and gamification theories. The results showed that the design
princples reduction, self-monitoring, rehearsal, social comparison, reward, competition, liking, tunneling, verifiability, trustworthiness, social learning and normative influence had a
positive impact on students' motivation for behavior change. These design principles are
based on individual, social and functional needs.
Keywords: Persuasive design, Fogg's behavior model FBM, gamification, Persuasive Systems Design Model, PSD, thematic analysis, diary method, qualitative, design principles, motivation, MOOC, learning.
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Persuasive design som redskap för beteendeförändring
En studie om studenters motivation till inlärning på MOOC-plattformar.

Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka vilka designprinciper på en MOOC-plattform som kan anses ha en positiv påverkan på motivationen till studenters beteendeförändringar inom en lärandemiljö. Detta genom att jämföra funktioner på MOOC-plattformen Sololearn med designprinciper från ramverket Persuasive Systems Design Model (PSD). En kvalitativ forskningsansats utfördes bestående av en dagboksmetod där åtta (8) informanter fick använda och utvärdera plattformens funktionalitet. Dagböckerna låg sedan till grund för en semi-strukturerad
intervju baserad på ramverken PSD och Foggs beteendemodell med stöd av gamification. Resultatet visade att designprinciperna reduktion, självkontroll, övning, social jämförelse, belöning, konkurrens, estetiskt tilltalande, vägledande, kontrollerbarhet, trovärdighet, social inlärning och normativt inflytande hade en positiv påverkan på studenters motivation till beteendeförändring. Designprinciperna grundar sig i individuella, sociala och funktionella behov.
Nyckelord: Persuasive design, Foggs beteendemodell FBM, gamification, Persuasive
Systems Design Model, PSD, tematisk analys, dagboksmetod, kvalitativ, designprinciper, motivation, MOOC, lärande.
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1. Inledning
Följande avsnitt ger en allmän redogörelse över bakgrunden till ämnesvalet, studiens syfte,
frågeställning, avgränsningar och en begreppslista över de mest relevanta begreppen för studien.
En ökad trend av mobilitet, det vill säga att smarttelefoner idag är allmänt förekommande och
ständigt närvarande i människans liv, har möjliggjort nya metoder för studenter att lära sig.
Detta i och med att information kan nås när som helst (Valachich & Schneider, 2017, s.39;
Orji et al., 2019). Ett område som har utvecklats utifrån detta är lärarandeplattformar som erbjuds via internet, även kallat Massive Online Open Courses (MOOC). Dessa plattformar tillhandahåller läranderesurser och kurser som kan nås av miljoner användare oavsett tid och
plats. Ett exempel på en MOOC-plattform är bland annat Coursera som erbjuder undervisningsfilmer, praktiska övningar och diskussionsforum. I och med följande kan det klassiska
klassrummet kompletteras med hjälp av resurser på internet (Kaplan & Haenlein, 2016;
Coursera, u.å; Chang & Wei, 2015). MOOCs kan vidare beskrivas som interaktiva lärande
hjälpmedel på internet som stödjer studenters inlärning av specifika ämnen genom att förbättra, förstärka och vägleda deras kognitiva processer (Altbach, 2014).
Trots att MOOCs har blivit allt mer etablerade inom kontexten lärande, har plattformarna
bristande egenskaper som exempelvis att inte upprätthålla studenters fokus på det som ska
studeras samt att inte slutföra påbörjade kurser. Detta har i sin tur lett till en relativt låg inlärningseffekt hos studenter. Inom forskning har de bristande egenskaperna identifierats som en
konsekvens av att MOOCs inte bidrar med tillräckligt engagerande upplevelser (Chang &
Wei, 2015; Reich & Ruipérez-Valiente, 2019).
För att bidra till ett ökat fokus och en mer engagerad upplevelse har i andra sammanhang metoder som använt sig av beteendeförändring varit effektiva för att påverka mottagaren
(Thieme et al, 2012). Detta inkluderar området gamification som genom spelliknande mekaniker utanför en spelmiljö motiverar och ökar engagemang hos användare (Chang & Wei,
2015). Vidare är ett annat område där beteendeförändring står i centrum persuasive design,
som avser att influera användares beteende och handlingar (Matthew et al., 2016). Förutom
beteendeförändringar kan persuasive design även innefatta att övertyga användare till att utföra handlingar som vanligtvis inte hade utförts på eget bevåg (Preece, Rogers & Sharp, 2015,
s.218). Inom kontexten lärande och persuasive design visar Mintz & Aagaard (2012) att
persuasiva designprinciper kan agera som ett komplement till en utveckling av teknologiska
hjälpmedel. Genom att bland annat tillämpa designprinciper ur det teoretiska ramverket
Persuasive Systems Design Model (PSD) som utifrån 28 designprinciper definierar och föreskriver persuasiva kvaliteter av ett system, kan persuasive design appliceras inom lärande artefakter för att personifiera innehåll och därmed motivera användaren (Oinas-Kukkonen och
Harjumaa, 2009; Mintz & Aagaard, 2012). Dock finns det begränsad forskning som antyder
vilka designprinciper inom PSD som har störst positiv påverkan på studenternas beteende och
motivation (Orji et al., 2019). I samband med PSD-modellen kan även Foggs beteendemodell
(FBM) används som en förklaring till de psykologiska faktorer som är avgörande för beteendeförändring genom persuasiva system (Fogg, 2009b)
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Mot bakgrund av utvecklingen av mobilitet och de brister som identifierats inom MOOCs för
studenters engagemang till inlärning, är det av intresse att undersöka hur designprinciper från
PSD-modellen kan leda till beteendeförändringar för studenters inlärning.

1.1. Syfte
Syftet med undersökningen är att studera vilka designprinciper inom en MOOC-plattform
som anses ha en positiv påverkan på motivationen till studenters beteendeförändringar inom
kontexten lärande. Detta genom att jämföra funktioner på en MOOC-plattform mot designprinciper ur det teoretiska ramverket Persuasive Systems Design Model (PSD). Vidare syftar
undersökningen till att även studera studenters beteende och attityd till designprinciperna utifrån Foggs beteendemodell (FBM) med stöd av teorier inom gamification. Detta för att få en
utökad bild över vad som motiverar till beteendeförändringar och främjar till en engagerad
inlärning. Förhoppningen är att identifiera designprinciper som är bidragande till beteendeförändringar. Mot bakgrund av ovanstående syftar studien till att även studera vilka designprinciper som kan ha en negativ påverkan på motivationen. Genom att se till de negativa
aspekterna av designprinciperna kan det eventuellt ge en djupare förståelse över vad som
krävs för att skapa en positiv påverkan till beteendeförändring.
Avslutningsvis är det primära syftet med studien att identifiera designprinciper som eventuellt skulle kunna appliceras på framtida MOOC-plattformar. Detta för att motverka, dess för
närvarande, bristande egenskaper och uppmuntra till ett ökat engagemang hos studenter.

1.2. Frågeställning
Vilka designprinciper ifrån PSD-modellen inom MOOC-plattformar anses ha en positiv
påverkan på motivationen till beteendeförändningar för studenter?

1.3. Avgränsningar
Studien avgränsas genom att endast fokusera på en MOOC-plattform som tillhandahålls genom en smarttelefon. Detta mot bakgrund av att mobila enheter idag anses vara väl etablerade
och allmänt tillgängliga i användarens vardag (Valachich & Schneider, 2017, s.39). Målet är
därmed att undersöka en plattform som är allmänt tillgänglig för användaren.
Mot bakgrund av studiens syfte kommer inlärningsområdet avgränsas till en MOOC-plattform
som avser att lära ut programmering. Motivationen bakom detta är att avgränsa begreppet inlärning till ett specifikt ämne. Inom ramen för denna undersökning har lärandeplattformen
Sololearn valts, dels för att det är en programmeringsplattform för smarttelefoner men även på
grund av att den erbjuds kostnadsfritt till samtliga mobila operativsystem (Sololearn, 2019a).
Valet av plattform grundar sig i att skapa samma förutsättningar för samtliga deltagare i
undersökningen samt kunna bedöma designprinciperna ur ett specifikt scenario. Fortsättningsvis avser även studien till att endast undersöka studenter som har tidigare erfarenhet av programmering men som inte aktivt har intresse för att praktisera ämnet utanför ramen av skolkurser. Detta för att tydligare se eventuella beteendeförändringar genom plattformen.
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1.4. Begreppsdefinition
Inom ramen för denna kandidatuppsats kommer begrepp först att redovisas på engelska med
förklarande svensk översättning inom parenteser. Därefter kommer den svenska översättningen att användas. Där de engelska begreppen inte har en tydlig översättning till svenska
eller där begreppen redan är väletablerade i det svenska språket kommer originalbegreppet att
användas.
FBM: Foggs (2009b) beteendemodell. Ramverket syftar till att förklara vad som driver människan till att agera samt de mänskliga behoven bakom det.
PSD-designprinciper: Syftar på 28 designprinciper som används inom ramverket Persuasive
Systems Design Model (PSD). Ramverket avser att kategorisera och identifiera aspekter av
system som anses vara persuasiva (Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009).
MOOC (Massive Open Online Courses): Begreppet syftar på lärandeplattformar på internet som erbjuder inlärning av specifika ämnen genom kursupplägg som kan nås av en stor
mängd användare, frånsett tid och plats (Altbach, 2014).
Persuasive design: Begreppet syftar på att influera användares beteenden genom utvecklade
designmetoder (Mintz och Aagaard, 2012; Matthews et al., 2016).
Persuasive technology: Teknologiska artefakter som avser att påverka en användares handlingar (Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009).
MDI: Människa-datorinteraktion (MDI) är en term som används för att hänvisa till förståelse och utformning av olika relationer mellan människor och datorer (Harper et al, 2008)
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2. Bakgrund
I följande avsnitt presenteras en förklaring över behavioural design och dess relation till
persuasive design. Vidare redogörs en allmän förklaring på persuasive design och den
valda MOOC-plattformen som ska undersökas, Sololearn.

2.1. Behavioural design
Behavioral design ses i många termer som ett paraplybegrepp för design som syftar till att
ändra beteenden hos slutanvändare, detta genom interaktioner mellan en designad produkt
eller en miljö (Boom, Rozendaal & Stappers, 2018). För att utvidga definitionen kan
behavioural design handla om att ändra ett aktuellt beteende till ett önskat beteende.
Behavioral design kan återfinnas i en mängd olika produkter och tjänster som erbjuder nya
sätt att stödja människan till att utföra ett önskat beteende (Khadilkar & Cash, 2019). Exempel
på metoder som ingår inom begreppet behavioral design är persuasive design, design with
intent och nudging (Boom, Rozendaal & Stappers, 2018; Khadilkar & Cash, 2019).

2.2. Persuasive design
Inom människa-datorinteraktion (MDI) finns det ett flertal underkategorier. Däribland har det
på senaste åren tillkommit en underdisciplin som kallas persuasive design (Preece, Rogers &
Sharp, 2015, s.218). Begreppet har sitt ursprung ifrån persuasive technologies, som OinasKukkonen och Harjumaa (2009) redogör är teknologiska artefakter som syftar till att påverka
en användares handlingar. Persuasive design är i sin tur den utvecklingsprocess som används
för att kunna skapa dessa artefakter (Fogg, 2009a). Begreppet syftar på att influera användares beteenden genom utvecklade designmetoder (Mintz och Aagaard, 2012; Matthews et al.,
2016). Fenomenet beskrivs även vara en metod för att övertyga användare till att utföra handlingar som i vanliga fall skulle förbises (Preece, Rogers & Sharp, 2015, s.218). Persuasive
design bygger till stor del på psykologiska aspekter där utformningen av designen är baserad
på människans behov (Fogg, 2009b).
Vidare finns det ett flertal märkbara exempel på persuasive design i dagens samhälle. Människan är idag omgiven av digitala produkter designade för att förändra hur människan tänker
och agerar (Fogg, 2009a). Ett exempel på persuasive design går att identifiera på e-handelwebbsidan Amazon. Det finns bland annat en funktion på webbsidan som erbjuder användaren personliga rekommendationer baserat på tidigare köp. Denna funktion är skapad för att
engagera konsumenten vilket i sin tur kan leda till en ökad försäljning (Nkwo & Orji, 2018).
Ett annat exempel går att identifiera på Ebay som har skapat ett betygssystem som hjälper
konsumenten att bedöma produkter utifrån feedback (Mintz och Aagaard, 2012, s.2).
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2.3. Sololearn
Sololearn är en MOOC-plattform som finns tillgänglig för Android, iOS och som webbsida.
Syftet med plattformen är att erbjuda kurser inom programmering för att lära användare att
koda. Plattformen är kostnadsfri och erbjuder bland annat kurser inom programmeringsspråk
som HTML, CSS, Javascript, JQuery, PHP och SQL (Sololearn, 2019a).
Inom applikationen kan användaren öva sina kunskaper genom kurser som utförs steg för
steg. Dessa kurser är interaktiva och ger användaren en möjlighet att styra sitt lärande utefter
eget behov. Användare av Sololearn kan även utmana sina kunskaper genom funktionen p
lay. Denna funktion bygger på att användaren kan testa sina kunskaper mot andra användare i
form av ett kviss (Sololearn, 2009b). I applikationen kan användare även tjäna experience
points (sv. poäng) genom att delta i aktiviteter som bland annat lektioner, kurser, göra utmaningar samt låsa upp badges (sv. emblem). Plattformen är också uppbyggd på olika nivåer
och låter därmed användaren uppnå nya nivåer utifrån hur mycket poäng användaren erhåller
(Sololearn, 2019a; Tan & Foon Hew, 2016).
Vidare är andra funktioner inom applikationen bland annat forum som låter användare diskutera relevanta ämnen inom kodning och en chattfunktion som erbjuder användare att interagera med vänner. Avslutningsvis finns det även ett offentligt feed som ger användare en möjlighet att se vad vänner gör på applikationen (Sololearn, 2019a).
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3. Teoretisk referensram
I följande avsnitt presenteras och redogörs relevanta teoretiska ramverk som kopplas till
persuasive design och undersökningens syfte genom att samtliga diskuterar beteendeförändring och motivation.

3.1. Persuasive Systems Design Model (PSD)
Inom ramen för området persuasive design har forskarna Oinas-Kukkonen och Harjumaa
(2009) utvecklat ett teoretiskt ramverk, Persuasive Systems Design Model (PSD). Ramverket
kan användas för att kategorisera och utvärdera aspekter av en design som kan anses vara
övertygande. Modellen innefattar tre nivåer; (1) förståelse för de förutsättningar bakom
persuasive design (2) förståelse för kontexten som designen är skapt för samt (3) utforma en
kravspecifikation utifrån PSD-modellens angivna designprinciper. Ramverket används primärt för att undersöka persuasiva kvaliteter inom datorsystem (Oinas-Kukkonen och
Harjumaa, 2009).
Designprinciperna som används inom ramverket är samtliga indelade i olika dimensioner av
beteendeförändring. Dessa är; primary task (sv. hjälp primära uppgifter), dialogue (sv. hjälp
med dialog), system credibility (sv. systemets trovärdighet) och social support (sv. sociala
hjälpfunktioner). Ovanstående avgör vad designprinciperna kommer att fokusera på, då de är
uppdelade utifrån datorsystemets egenskaper. Inom hjälp med primära uppgifter finns det designprinciper som hjälper användaren att utföra primära handlingar inom datorsystemet. Inom
hjälp med dialog ingår designprinciper som samtliga syftar till att hjälpa användaren att
uppnå sitt mål med användandet. Den tredje dimensionen, systemets trovärdighet, innehåller
designprinciper som syftar till att öka datorsystemets trovärdighet. Vidare inom PSD-modellen återfinns, sociala hjälpfunktioner, som innefattar designprinciper som motiverar användaren att förändra ett beteende utifrån ett socialt inflytande (Oinas-Kukkonen och
Harjumaa, 2009). En beskrivning till samtliga designprinciper återfinns i bilagorna inom
denna kandidatuppsats (se Bilaga 1).
Vidare avser denna studie att tillämpa dessa designprinciper på MOOC-plattformen Sololearn
för att kunna analysera dess funktionalitet. Detta genom en analys av Sololearns funktioner
utifrån beskrivningen av designprinciperna (se Bilaga 1). Valet att applicera designprinciper
ifrån PSD-modellen grundar sig i att ramverket är väl etablerat inom domänen persuasive technology med 670 citeringar sedan 2009 från Researchgate samt 1157 citeringar enligt
Google Scholar (Researchgate, u.å; Google Scholar, u.å). Fortsättningsvis anses ramverket
vara omfattande och systematisk uppbyggt för att bedöma samt utveckla persuasiva system
(Wiafe et al, 2012). Mot bakgrund av ovanstående, kommer ramverket användas för att identifiera vilka designprinciper som anses ha en positiv påverkan på motivationen till beteendeförändring hos studenter inom MOOC-plattformar.
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3.2. Foggs beteendemodell (FBM)
Till studien anses även Foggs beetendemodell (FBM) vara ett relevant teoretiskt ramverk.
Detta mot bakgrunden av att FBM bygger på att förstå vad som driver en människa att agera
samt det mänskliga behovet. Det teoretiska ramverket innefattar tre identifierade psykologiska huvudfaktorer som samtliga avgör om ett beteende eller en handling ska utföras (Fogg,
2009b). Dessa huvudfaktorer är motivation, ability (sv. förmåga) och triggers. För att en
handling ska utföras menar Fogg (2009b) att samtliga av dessa huvudfaktorer bör ske vid
samma tidpunkt. Motivation i denna kontext syftar till att användaren behöver finna tillräckligt med motivation för att utföra en handling. Förmåga avser till användarens möjlighet att
utföra en handling. Den sista faktorn triggers innebär att designen bör uppmana till en handling genom olika händelser som kan utlösa ett beteende (Fogg, 2009b).
Inom huvudfaktorn motivation finns det tre emotionella faktorer som en designer bör förhålla sig till. Dessa är;
•

Pleasure/pain (sv. tillfredsställelse/smärta) - innebär att genom smärta eller nöje motivera användare att utföra en handling (Fogg, 2009b).

•

Hope/fear (sv. hopp/rädsla) - begreppet hopp kan innebära förväntan på att något gott
ska hända medan rädsla är oron över att något dåligt ska inträffa (Fogg, 2009b).

•

Social acceptance/rejection (sv. social acceptans/uteslutning) - innebär att människor
innehar ett behov av att bli socialt accepterade av andra sociala grupper (Fogg, 2009b).
Detta kan leda till att människor blir motiverade till att utföra handlingar som gynnar
deras sociala status. Fogg (2009b) menar att rädslan av att inte bli socialt accepterad
många gånger styr människans handlingar.

Vidare i huvudfaktorn förmåga beskriver Fogg (2009b) sex faktorer med liknelse till en
kedja som inte får brytas. Om en av dessa inte tas i beaktning kan handlingen inte anses vara
enkel att utföra. Fogg (2009b) utvecklar med denna beskrivning av vad som bör undvikas
inom varje faktor för att behålla kedjan intakt:
•

Tid – ett målbeteende som är tidskrävande att utföra

•

Pengar – ett målbeteende som medför stora kostnader

•

Fysisk insats – ett målbeteende som kräver stora fysiska prestationer

•

Intensivt tänkande – ett målbeteende som kräver intensivt tänkande

•

Normbrytande - ett målbeteende som strider mot normer i samhället

•

Förändring av rutin – ett målbeteende som kräver avvikelser av rutiner
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Vidare innehåller den sista huvudfaktorn triggers, tre faktorer som samtliga är utlösare som
får användare att impulsivt utföra en viss handling. Enligt Fogg (2009b) är triggers en viktig
aspekt för att kunna utforma övertygande produkter eller tjänster. De tre faktorer som Fogg
(2009b) har identifierat inom triggers är;
•

Spark as trigger - används när användaren har en avsaknad av motivation. Ett exempel
på en sådan faktor i en design kan vara ett videoklipp som inspirerar användaren (Fogg,
2009b).

•

Facilitator as trigger - är lämplig om användaren besitter hög motivation men saknar
förmåga till ett utförande. Målet med denna faktor är därmed att utlösa ett visst beteende men också göra det enklare att utföra detta beteende. Detta kan göras med exempelvis instruktionsfilmer eller texter. En effektiv facilitator berättar för användaren att
målet med uppgiften är okomplicerad att utföra och att det inte kommer krävas en resurs
som användaren inte besitter (Fogg, 2009b).

•

Signal as trigger - används lämpligast om användaren både erhåller förmågan och motivationen att utföra ett beteende. Faktorn syftar inte till att motivera användaren eller förenkla uppgiften utan istället används den som en påminnelse. Detta kan exempelvis
vara notiser i mobilen som påminner om en viss aktivitet (Fogg, 2009b).

3.3. Gamification
Gamification definieras som användandet av spelmekaniker inom andra miljöer än spel. Detta
för att både öka motivationen och engagemanget hos användaren av en produkt eller tjänst
men även uppmuntra till att utföra ett visst beteende (Chang & Wei, 2015). Praktiken syftar
till att inkorporera funktioner som huvudsakligen upplevs som underhållande. Gamification
finner även likheter med behavioural design. Detta mot bakgrund av att gamification kan användas för att påverka människans motivation samt beteende (Zichermann & Cunningham,
2011).
Vidare är gamification ett relevant ramverk för denna studie då ramverket har jämförts med
persuasive technology. Detta mot bakgrund av att båda disciplinerna använts vid övertygande
och beteendeförändringar i likartade kontexter (Hamari & Koivisto, 2015). Gamification har
som persuasive technology används mycket inom hälsa, träning och miljö. Dock har gamification till skillnad från persuasive technology även använts mycket inom utbildning (Hamari
& Koi-visto, 2015). Gamification som ramverk används för att främja den inre och yttre motivationen vid handlingar. Detta kan göras genom att bland annat tillämpa designkaraktäristiska spelmoment i exempelvis applikationer som inte anses som endast spel. Element som
vanligen används för detta ändamål är; experince points (XP) (sv. poäng), leaderboards (sv.
topplistor), narrative (sv. berättelser), goals (sv. tydliga mål) och challenges (sv. tävlingar).
Dessa element kan öka den inneboende motivationen hos en användare genom att skapa en
möjlighet för användaren att kunna jämföra sig mot andra eller sig själv (Tan & Foon Hew,
2016; Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014).
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Vidare kan gamification delas in i två kategorier: (1) extrinsic reward-based gamification (sv.
gamification utifrån yttre belöningar) och (2) meaningful gamification (sv. meningsfull gamification). Den förstnämnda innebär att användare blir motiverade genom element av gamification. Den sistnämnda innebär att användare inte endast blir motiverade av yttre faktorer
utan även ser till människans interna behov (Meng & Khe, 2016). Meng och Khe (2016) liknar detta med och hänvisar till Deci och Ryans (2004) teori om motivation; self-determination theory. Teorin grundas i att människan har tre grundläggande psykologiska behov som
avgör om en handling ska utföras eller inte. Dessa är autonomy (sv. autonomi), relatedness
(sv. gemenskap) och competence (sv. kompetens). När samtliga av dessa behov uppfylls anser människan att handlingen är meningsfull och väljer därmed att fortsätta. Autonomi syftar
till behovet av att handlingen ska upplevas vara utifrån egen fri vilja (Meng & Khe, 2016, se
Deci & Ryan, 2000). Gemenskap innebär behovet att forma relationer till andra människor
och kompetens avser människans strävan att bemästra en aktivitet (Meng & Khe, 2016).
Med detta som bakgrund samt att den valda MOOC-plattformen Sololearn vid en överblickande analys identifierats ha ett flertal inslag av gamification, är det till studiens fördel att analysera dessa utifrån ovanstående ramverk. Vidare kan teorier från gamification eventuellt förklara vad som motiverar till beteendeförändringar vid användandet av en MOOC-plattform,
vilket kan berika analysen av undersökningen.
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4. Tidigare forskning
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som kan relateras till persuasive design. Dels
genom kontexten lärande men även genom sociala dimensioner och gamification. Dessa artiklar kopplas även till forskningens syfte och frågeställning.

4.1. Persuasive design inom en lärandemiljö
Syftet med den kommande undersökningen är att studera hur designprinciper inom persuasive
design upplevs och används av studenter inom en lärandemiljö. Med detta som bakgrund är
det fördelaktigt att utgå ifrån tidigare forskning som applicerat persuasive design på MOOCplattformar.
Ett omfattande projekt som syftat på att studera möjligheten för persuasive design inom lärande är EuroPLOT. Det centrala fokuset för projektet var att få en större förståelse för relationen mellan didaktik och övertalning. Detta genom att studera PLOTs (Persuasive Learning
Objects and Technologies), som definieras som digitala interaktiva inlärningsmoduler på internet som ihop med persuasiva designprinciper har som mål att utöka användarens engagemang (Soosay & Mikulecka, 2013, s.37). Målet med undersökningen var att genom ett utförande av fyra fallstudier visa på möjligheterna med persuasive design för lärande (Behringer
et al, 2013, ss.3–5).
En av fallstudierna avsåg att undersöka om PLOTs som tillämpats på en lärandeplattform för
ett universitet (Blackboard Virtual Learning Environment), kan utveckla studenters inlärning
av databaskunskaper (Soosay & Mikulecka, 2013, s.37). Lärandeplattformen bestod av funktioner som interaktiva kurser, kvisser och möjligheten att diskutera med andra studenter på ett
forum (Soosay & Mikulecka, 2013, s.40). Resultatet påvisade att de designprinciper som var
bidragande till studenternas inlärning och motivation var vad Soosay & Mikulecka (2013,
s.40; se Fogg, 2003) kallar för reduction (sv. reduktion), vilket innebär att ta komplicerade
kurser och bryta ner dem till mindre bitar och simplifiera.
Vidare bidrog även kvissen till en mer engagerad inlärning genom att studenterna kunde reflektera över sina egna kunskaper och iterera frågorna. Detta förklarar författarna expanderade
studenternas self-efficacy (sv. självsäkerhet), det vill säga ökade deras tilltro gentemot sig
själva att kunna utföra specifika handlingar. Följande kan leda till en positiv påverkan på studenternas motivation för inlärning (Soosay & Mikulecka, 2013, ss.38, 41–43). Kvissen är utformade efter Foggs (2003) designprincip self-monitoring (sv. självutvärdering), vilket innebär att användarna själva kan utvärdera sina resultat. Avslutningsvis uppskattade studenterna
möjligheten att diskutera på forum men efterfrågade ett sätt att jämföra sina resultat med
andra för att utöka sin inlärningsförmåga (Soosay & Mikulecka, 2013, ss.38, 41–43).
EuroPLOT-projektet ledde till utformandet av 11 designförslag som kan agera som en generell guide vid skapandet av persuasiva hjälpmedel inom en lärandemiljö (Herber, 2013, s.63)
Principer som Herber (2013, s.63) identifierats ha en påverkan på övertygande och motivation
är bland annat:
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•

Efficiency (sv. effektivitet) - Mindre uppgifter som är tidseffektiva är mer praktiskt
utförbara och därmed mer motiverande än större mer komplexa uppgifter.

•

Feedback - Användare har ett behov av att utvärdera sin förmåga och upplever detta
som motiverande. Därför bör konsekvenserna av användarens handlingar återges.

•

Time (sv. tid) - Användare har inte tid med överflödiga detaljer, klick och länkar. Därför bör en design vara tydlig och koncis för att inte tappa användarnas uppmärksamhet
och anses vara opålitlig.

•

Reinforcement (sv. förstärkning) - Avslutande reflekterande övningar (exempelvis
kvisser) vid slutet av ett inlärningsmoment leder till att viktig kunskap och koncept
återupprepas utan att kännas påtvingad av användaren.

Den tidigare studien om EuroPLOT kommer ligga till grund för denna undersökning. Detta
mot bakgrund av att studien kommer att kunna ge stöd för vilka designprinciper som deltagarna av undersökningen anser har en positiv påverkan på deras motivation för beteendeförändring. Underlag för ovanstående är att EuroPLOT beskriver riktlinjer för hur persuasiva
hjälpmedel kan designas för att påverka användarens handlingar och beteenden. Både utifrån
faktorer som motiverar användaren samt övertygar dem. Fortsättningsvis studerar en av fallstudierna i undersökningen en lärandeplattform utifrån designprinciper vilket kan jämföras
med undersökningen av MOOC-plattformen, Sololearn. I och med detta kan EuroPLOT ligga
till stöd för diskussionen samt analysen av resultaten.

4.2. Persuasive design utifrån en social dimension
Foggs beteendemodell och designprinciper ur PSD-modellen tar båda upp den sociala dimensionen av persuasive design (Fogg, 2009b; Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009). Detta
kan även kopplas till hur människan blir motiverad genom sociala dynamiker (Thieme at el,
2012). I och med att syftet med undersökningen är att studera vilka designprinciper som har
en positiv påverkan på motivationen till beteendeförändring är det fördelaktigt att se till hur
de sociala dimensionerna kan påverka studenter.
Tidigare studier som berört sociala dimensioner och persuasive design är bland annat artikeln
“We’ve Bin watching you” (Thieme et al, 2012). Studien har undersökt hur socialt inflytande
kan motivera människan till ökad reflektion och beteendeförändring gällande återvinning.
Detta genom att en papperskorg försågs med en kamera som registrerade vem som slängde
vad i ett hushåll. Resultatet offentliggjordes sedan via en Facebook-applikation, där samtliga
deltagare kunde granska varandras återvinning (Thieme et al, 2012). Utgångspunkten med
undersökningen var att studera om publiceringen av återvinning för allmän beskådning påverkade människan utifrån två sociala dimensioner. Detta genom bland annat informational
social influence (sv. informativt socialt inflytande), det vill säga att individer tenderar att kopiera och anpassa sina handlingar genom kommunikation samt observation av andra. Detta
tydliggörs om individen känner en osäkerhet eller en viss avsaknad av kunskap över hur en
aktivitet kan utföras (Thieme et al, 2012).
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Vidare påverkas människan även av en annan social dimension: normative social influence
(sv. normativt socialt inflytande) vilket innebär att individer innehar ett essentiellt behov av
att vara en del av en större social grupp. Detta leder många gånger till att individer tenderar
till att ta efter andras beteenden, åsikter och värderingar för att känna sig inkluderade. Motivationen bakom förändringen drivs av människans önskan att bli socialt accepterade. Detta
sker vanligtvis om personen i fråga är under en form av social surveillance (sv. social tillsyn)
(Thieme et al, 2012, s.3).
Författarna förklarar även att det finns två typer av motivation; inre och yttre. Inre motivation
syftar på motivation som människan själv besitter, exempelvis en personlig utveckling. Medan yttre motivation är faktorer som härstammar från omgivningen, som exempelvis ekonomisk ersättning (Thieme et al, 2012, s.3).
Resultatet av undersökningen visade att deltagarna fick en ökad medvetenhet över sina återvinningsvanor, både genom att vanorna blev exponerade för den enskilda individen men även
för att en större grupp kunde iaktta handlingen. Detta ledde till att deltagarna reflekterade över
sina vardagliga vanor samt blev mer motiverade än innan för att själva lära sig korrekta metoder för återvinning. De inre motivationerna under undersökningen identifierades vara behovet
av att inte känna skuld, vara med om en rolig upplevelse och eftersträvan att agera enligt normen. De yttre motivationerna var att tävla mot andra, bli socialt övervakade av andra och ett
ljud från kameran som agerade som en utlösare (Thieme et al, 2012, ss. 7–8).
I ovanstående artikel tar författarna upp hur den sociala dimensionen kan påverka en människas handlingar. Trots att artikeln utgår ifrån persuasive design i relation till återvinning kan
tillvägagångssättet potentiellt användas inom andra kontexter som bland annat MOOC- plattformar. Detta mot bakgrund av att både FBM och PSD-modellen tar upp sociala aspekter av
beteendeförändringar (Fogg, 2009; Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009). Artikeln från
Thieme (2012) kan därmed ligga till grund för och förklara hur användarna av Sololearn motiveras av andra användare.

4.3. Gamification och lärande
Inslag av gamification har liknats med persuasive technology eftersom båda ramverken har
använts inom ramen för beteendeförändringar (Hamari & Koivisto, 2015). Med följande som
bakgrund är det till studiens fördel att undersöka tidigare forskning som berör gamification
inom kontexten lärande och i synnerhet vad som anses ha en positiv påverkan på motivationen till beteendeförändring för studenters inlärning.
I artikeln “Incorporating meaningful gamification in a blended learning research methods
class: Examining student learning, engagement, and affective outcomes” har en undersökning
gjorts över hur användningen av gamification påverkar studenters lärande, engagemang och
resultat (Meng & Khe, 2016). Genom att utföra en experimentell metod där en grupp fick genomföra en tredagars-kurs med inslag av gamification, jämfördes resultatet med en kontrollgrupp som genomförde samma kurs men utan inslag av gamification. Detta kompletterades
med kvalitativa metoder som intervjuer för att undersöka informanternas upplevelser av gamification (Meng & Khe, 2016).
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Resultatet av studien visade tydligt att användningen av spelmekanik som poäng, emblem och
topplistor gav studenterna en positiv inställning till kursen. Samtliga av studenterna som deltog i den experimentella undersökningen ansåg att kursen var motiverande för deras inlärning.
I kontrollgruppen som genomförde samma kurs men utan inslag av gamification, ansåg endast
hälften av deltagarna att kursen var motiverande. Användningen av spelmekanik i kursen resulterade även i ett större engagemang hos studenterna, detta visades genom att studenterna
var mer aktiva i diskussionsforum (Meng & Khe, 2016).
Detta diskuterar författarna kan bero på två olika aspekter. En aspekt är att användningen av
spelmekanik ger deltagarna konkreta mål att sträva efter. Detta genom att tydliga målsättningar ökar användarens beslutsamhet till att nå ett mål och därmed öka användarens interagerande med lärandeaktiviteter. Den andra aspekten är att deltagarna i den experimentella gruppen alltid kunde jämföra sina resultat med andra via en visuell representation i form av en
topplista och att detta bidrog till deras strävan att tävla mot andra (Meng & Khe, 2016).
Slutligen påpekar författarna att trots resultatet är det viktigt att ha i åtanke att tävla mot
varandra inte är tilltalande för alla deltagare. Detta menar författarna kan bero på att vissa
människor eventuellt är mer påtagliga för element av gamification inom lärande. Dessa personer kan vara super-achievers (sv. överpresterare) eller performance-oriented (sv. prestationsorienterade). Det första innebär personer som strävar efter att utveckla sin kompetens frånsett
hur andra användare presterar. Det andra syftar på personer som vill prestera bättre än andra
(Meng & Khe, 2016).
Utifrån ovanstående artikels förklaring av speldynamik går det att identifiera inslag av gamification på MOOC-plattformen Sololearn som bland annat poäng, topplistor och emblem. Genom att få en större förståelse för hur dessa inslag kan ha en positiv påverkan på studenternas
motivation till beteendeförändring kan en djupare analys göras av vilka designprinciper som
detta kan appliceras till.
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5. Metod
I följande avsnitt presenteras val av metod, datainsamlingstekniker, etiska aspekter samt tillvägagångssättet av undersökningen. Slutligen presenteras även kritiska aspekter av metodval.

5.1. Val av metod
Denna undersökning baseras på en kvalitativ datainsamling bestående av semi-strukturerade
intervjuer utifrån dagsboksmetoden med en kompletterande expertutvärdering av MOOCplattformen Sololearn. Valet av en kvalitativ forskningsansats grundas i studiens syfte och
frågeställning, det vill säga att studera hur studenter upplever designprinciper som identifierats på Sololearn. Detta för att kunna identifiera hur dessa designprinciper eventuellt kan leda
till en beteendeförändring inom inlärning av programmering. Bell och Waters (2016, s.291)
beskriver att kvalitativ forskning syftar till att skapa en djupare förståelse för individers upplevelser av verkligheten. Vidare kan kvalitativa metoder användas till att studera beteenden och
egenskaper inom ett fenomen (Widerberg, 2002, ss.15–16). Därmed anses valet av kvalitativa
metoder lämpliga för att få förståelse för hur designprinciperna upplevs och vilken innebörd
de har på studenters lärande.

5.2. Urval
Urvalet som ligger till grund för undersökningen bestod av ett strategiskt urval i form av att
deltagarna i fråga tidigare haft erfarenhet av programmering. Detta eftersom undersökningen
efterfrågade informanter som haft tidigare erfarenhet men som inte aktivt studerar programmering utanför kurser som ingår i skolsammanhang. Följande med hänvisning till Alvehus
(2013, s.67) som beskriver att ett strategiskt urval kan bestå av deltagare med en specifik erfarenhet kring ett valt ämne. Vidare säkerställdes deltagarnas engagemang för programmering
genom ett bekvämlighetsurval bestående av åtta (8) personer. Detta innebar att samtliga deltagare var bekanta med och även studerat programmet IT, medier och design (IMD) på Södertörns Högskola. Bekvämlighetsurvalet grundades i en brist på engagemang att delta i undersökningen av andra tillfrågade studenter som studerat programmering sedan tidigare. Därmed
fick urvalet bestämmas utifrån vilka studenter som var tillgängliga inom undersökningens
tidsram. Detta stöds även av Alvehus (2013, s.68) som förklarar att bekvämlighetsurval är ett
urval som är baserat på tillgängligheten av deltagare.
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Vidare var åldersfördelningen mellan deltagarna 22 - 32 år (se Tabell 1, s.20).
Tabell 1: Åldersfördelning av samtliga deltagare i undersökningen.

Informant 4

22 år

Informant 1

23 år

Informant 3

23 år

Informant 7

26 år

Informant 6

27 år

Informant 2

30 år

Informant 8

30 år

Informant 5

32 år

5.3 Datainsamlingstekniker
5.3.1. Expertutvärdering
Det initiala första steget i undersökningen bestod av en expertutvärdering av MOOC- plattformen Sololearns funktioner utförd av författarna av denna kandidatuppsats (se Bilaga 2). En
expertutvärdering definieras av att experter som är kunniga inom ett specifikt område utvärderar en produkts användargränssnitt utifrån förutbestämda heuristiker och principer (Korhonen,
2010). Denna utvärdering är baserad på de 28 designprinciperna från PSD-modellen. Detta
med anledning av att dessa designprinciper används för att undersöka persuasiva aspekter av
ett system (Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009). Syftet med utvärderingen var att införskaffa en större förståelse för funktionaliteten på Sololearn för att senare agera som underlag
för dagboksmetoden samt de semi-strukturerade intervjuerna. Sololearn utvärderades utifrån
samtliga dimensioner av designprinciper som kunde identifieras utifrån PSD-modellen (se Bilaga 1 och Bilaga 2).
Expertutvärderingen genomfördes genom att utvärdera de exempel som återges av OinasKukkonen och Harjumaa (2009) över samtliga designprinciper. Dock är dessa exempel baserade på hälsoapplikationer. För att förhindra missuppfattningar av designprinciperna kompletterades Oinas-Kukkonen och Harjumaas (2009) exempel med beskrivningar av principerna av
Mintz och Agaard (2012). Mintz och Agaard (2012) har utfört en analys över hur designprinciperna kan användas inom en lärandemiljö. Baserat på exemplen som återgavs gjordes sedan
en egen tolkning av hur dessa kunde appliceras på Sololearn.
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5.3.2 Dagboksmetoden
Undersökningens andra steg bestod av att få en förståelse för hur funktioner på Sololearn används under en specifik tidsperiod och hur dessa upplevs i relation till designprinciperna inom
PSD-modellen. Detta med anledning av att kunna undersöka utvecklingen av beteendeförändringar under användandet av Sololearn. För detta ändamål applicerades en dagboksmetod för
att få en större förståelse över användares beteendemönster (Bloomberg och Burell, 2003,
s.971).
Valet av metod finner stöd från Sheble och Wildemuth (2009, s.211) som beskriver att en
dagboksmetod kan tillgodose undersökningar med personliga redogörelser över ett specifikt
fenomen. Vidare är metoden lämplig att använda vid undersökning av fenomen där fysisk
observation kan påverka resultatet. Författarna skriver även att detta är fördelaktigt att studera
över en längre tidsperiod för att kunna notera förändringar (Sheble och Wildemuth, 2009,
s.212). Fortsättningsvis valdes utformningen av dagboken utifrån vad Sheble och Wildemuth
(2009, s.214) kallar för semi-strukturerade dagböcker. Detta innebär att dagböcker innehåller
en mall med ett antal specificerade frågor som informanter sedan förhåller sig till.
Dagboksmetoden har i tidigare forskning använts för att studera känslor och åsikter. Detta i
bland annat Jang et als (2016) undersökning över användares upplevelser av Smart TVs där
en semi-strukturerad dagboksmetod tillämpats. Ovanstående undersökningen har legat till
grund för den semi-strukturerade dagboksmallen som utformades inom ramen för denna kandidatuppsats (se Bilaga 3).
Dagboksmetoden gick ut på att samtliga deltagare fick redogöra för sitt användande av Sololearn under en veckas period. Tillvägagångssättet utgjordes av att samtliga informanter först
fick öppna upp en tilldelad dagboksmall. I dokumentet redogjordes information över hur
undersökningen kommer gå till, förtydligande av vilken data som skulle användas och syftet
bakom undersökningen. Vidare ombads deltagarna att gå vidare i dokumentet och studera ett
exempel på en dagbok som demonstrerade hur dokumentation kan skrivas samt ett förtydligande av vad som efterfrågas vid varje fråga (se Bilaga 3). Sedan uppmanades informanterna
att delge och reflektera över upplevda fördelar samt nackdelar med funktionerna som användes eller om de hade egna kommentarer som de ville notera.

5.3.3 Guide för Sololearn
I samband med dagboksmetoden uppmanades deltagarna att först gå igenom en kompletterande guide som redogjorde för de huvudfunktioner som kan återfinnas på Sololearn (Se Bilaga 4). Guiden var till för att ge deltagarna en utgångspunkt att påbörja sin interaktion med
MOOC-plattformen Sololearn. Mot bakgrund av det korta tidsintervallet som undersökningen
bestod av, ansågs det avgörande för studiens framgång att deltagarna fick en tydlig genomgång över applikationen för att effektivt komma igång med dokumentationen.
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Vidare innehöll guiden två obligatoriska steg: (1) ladda ner applikationen från Appstore eller
Google Play och (2) hitta funktionen Follow (lägga till vänner) och addera samtliga deltagare
som var med i undersökningen. Det sistnämnda var obligatoriskt för att maximera funktionaliteten av Sololearn, vilket endast kan uppnås genom att en användare följer och blir följd av
andra användare.

5.3.4 Semi-strukturerade intervjuer
Det slutgiltiga steget av undersökningen bestod av att samtliga deltagare fick genomföra en
avslutande intervju. Intervjuerna användes för att få en utökad bild av studenternas personliga
redogörelser från dagböckerna. Detta mot bakgrund av att metoden kan användas inom kvalitativ forskning för att få en djupare förståelse för informanternas individuella känslor och motiv över ett specifikt fenomen (Alevhus, 2013, s.80). Intervjuerna grundades i en förbestämd
intervjuguide som bestod av ett antal öppna frågor som samtliga centrerade kring forskningsfenomenet persuasive design (se Bilaga 5). Detta är vad Alvehus (2013, s.83) kallar för semistrukturerade intervjuer.
Intervjuerna utfördes i olika miljöer beroende på informant. Två av intervjuerna genomfördes
på Södertörns Högskola, en intervju på Studentpalatset, två i en hemmamiljö och två genom
telefonsamtal. Anledningen till de olika miljöerna för intervjuerna grundar sig i behovet av att
genomföra samtliga intervjuer inom en vecka. Därmed fick intervjuerna utföras utifrån informanternas tillgänglighet. Samtliga intervjuer spelades in efter ett förtydligande för informanterna att detta var avsett att endast användas för transkriberingssyfte. Inspelningarna skedde
endast efter informanternas samtycke.
Vidare inleddes intervjuguiden med en kort beskrivning över syftet med intervjun samt en informerande redogörelse för hur svaren av intervjun kommer att behandlas. Mallen för intervjuguiden byggde på ett antal frågor som kunde sammankopplas till relevanta teoretiska ramverk för undersökningen. Dessa teman var (1) designprinciper från PSD-modellen som identifierats på Sololearn genom den utförda expertutvärderingen, (2) motivationsfaktorer från
FBM och gamification samt (3) information som återfanns i dagböckerna (se Bilaga 5). Avslutningsvis är det av vikt att poängtera att intervjuguiden som är bifogad endast visar på
grundfrågor som är baserade på de teoretiska ramverken. Dessa frågor ställdes till samtliga
informanter men med mer djupgående individualiserade följdfrågor som byggts från dagböckerna.

5.4 Tematisk analys
Mot bakgrund av att kunna studera studiens syfte och frågeställning behövdes en analys göras
av den insamlade rådata. Detta för att kunna urskilja likheter, olikheter samt mönster mellan
svaren från dagböckerna och svaren från intervjuerna (Bell & Waters, 2016, s.243). Utifrån de
transkriberade intervjuerna och dagböckerna togs valet att utföra en tematisk analys. Detta för
att metoden lämpar sig väl vid kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2006). En tematisk analys identifierar, analyserar och redogör för olika teman inom den insamlade data (Braun &
Clarke, 2006).
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Den tematiska analysen för denna uppsats byggde på de sex olika faser som Braun och Clarke
(2006) identifierar i deras metod thematic analysis. Där den första fasen bestod av att bekanta
sig med råmaterialet, detta gjordes genom transkriberingar av intervjuerna samt att tydliggöra
svaren från dagböckerna (Braun & Clarke, 2006). Utifrån transkriberingarna och dagböckerna inleddes fas två där en inledande kodning av materialet påbörjades. Med hjälp av post-it
lappar valdes ett antal aspekter ut från data som ansågs vara relevanta för studiens syfte och
forskningsfråga (Braun & Clarke, 2006). Efter att ha sorterat ut ett flertal aspekter från data
påbörjades den tredje fasen som syftade till att fördela samtliga aspekter till potentiella teman
för att i fas fyra sedan kritiskt granska och iterera dessa teman. Detta för att få en en tydlig
bild över vilka teman som är relevanta för uppsatsen syfte (Braun & Clarke, 2006). Vidare
gjordes en tematisk karta över de teman som identifierats för att i fas fem ytterligare avgränsa
temana till specifika namn och beskrivningar. I den slutgiltiga och sjätte fasen sammanställdes resultatet av analysen. Detta genom att knyta an till de teman som identifierats med studiens valda teoretiska ramverk samt frågeställning (Braun & Clarke, 2006).

5.5 Etiska överväganden
Enligt Bell och Waters (2016, s.190) är det en grundläggande aspekt att se till informanternas
rättigheter. Författarna förklarar vidare att det är viktigt att informanterna av undersökningen
vet syftet med studien samt deras rättigheter (Bell & Waters, 2016, s.190). Mot detta som
bakgrund är det därför grundläggande att se till att samtliga deltagare vet varför de har blivit
tillfrågade att vara med, vad för form av frågor det kommer utsättas för samt vad som kommer hända med den information som tillhandahålls. Följande återfinns även i de fyra essentiella principer som en forskare av en undersökning bör förhålla sig till för att studien ska
kunna anses vara etiskt korrekt. Dessa principer är följande (Denscombe, 2014, s.309):
•

Skydda informanternas intresse - Forskare har ett etiskt ansvar att i förväg reflektera
över konsekvenserna av deltagandet och vidta åtgärder som skyddar intressena för
dem som hjälper till med utredningen.

•

Säkerställa att deltagandet är frivilligt samt baserats på informerat samtycke - En deltagare av en undersökning ska inte känna ett tvång att delta i en studie. Det bör alltid
vara frivilligt och informanterna bör alltid tillhandahållas med tillräcklig information
om forskningen för att komma fram till en motiverad bedömning om de vill delta eller
inte.

•

Undvika bedrägeri och bedriva forskning med vetenskaplig integritet - Forskare förväntas undvika felaktiga presentationer för deltagarna av undersökningen. Detta genom att alltid vara öppna samt tydliga med vad undersökningen avser att studera. Det
är därmed viktigt att förmedla vilken data som undersökningen har för avsikt att samla
in.

•

Följa den nationella lagstiftningen - En undersökning bör alltid följa lagar och regler
och det ligger på forskarnas ansvar att rätta sig efter dessa.
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I denna kandidatuppsats har samtliga av ovanstående principer tagits i beaktning under processens gång. Vid utdelning av dagböckerna för användning av Sololearn fick informanterna
ett tillhörande informationsbrev som introducerade syftet med undersökningen, vilken period
undersökningen kommer att äga rum samt förklarade att samtliga personuppgifter kommer
förbli anonyma. Vidare beskrevs det även att publicering av citat endast kommer ske med informantens samtycke (se Bilaga 3).
Slutligen fick informanterna även godkänna om de efterföljande intervjuerna fick spelas in
samt om intervjun fick transkriberas. Detta för att säkerställa att informanterna var medvetna
om att allt som sades under intervjun potentiellt även kunde användas som citat i kandidatuppsatsen. Detta skedde även med ett godkännande av informanten själv. Informanterna blev
även informerade om att publicering av kandidatuppsatsen endast kommer att ske inom ramen
av examinering för kursen Medieteknik C och inte användas för kommersiellt bruk (se Bilaga
5).

5.6 Metodkritik
Tillvägagångssättet och metoderna som valts kan kritiseras utifrån flera aspekter. Inledningsvis bör det noteras att PSD-ramverket som expertutvärderingen grundas utifrån har kritiserats
för att vara bristfällig. Räisänen, Letho och Oinas-Kukkonen (2010) nämner bland annat att
ramverket för närvarande inte innefattar tillräckligt tydliga heuristiker och att ramverket kräver subjektiva antaganden av varje designprincip. Därmed är resultatet av utvärderingen som
gjordes på Sololearn baserade på egna åsikter vilket innebär att validiteten och reliabiliteten
av resultatet potentiellt kan ifrågasättas. Vidare är det av vikt att understryka att trots namnet
“expertutvärdering” är denna utvärdering inte utförd av experter inom området persuasive
design. Detta innebär att det finns en risk att vissa av funktionerna har feltolkats enligt ramverket och som i sin tur kan påverka slutresultatet.
Fortsättningsvis kan valet av ett bekvämlighetsurval och det låga antalet deltagare i undersökningen (8) kritiseras. Alvehus (2013, s.68) förklarar att ett bekvämlighetsurval riskerar att
porträttera en specifik grupp mer än den större helheten. Mot bakgrund av att samtliga deltagare var bekanta från IMD-programmet finns det en risk att resultatet inte kan generaliseras
för målgruppen studenter som helhet.
Vidare kan valet av att exponera deltagarna för Sololearns huvudfunktioner eventuellt ha påverkat deltagarnas agerande. Genom att vägleda informanterna genom den guide som gavs
finns det en risk att resultatet av dagböckerna kan ifrågasättas utifrån dess ekologiska validitet. Detta med stöd av Rasmusson (2014, s.60, se Brunswik, 1955) som beskriver att en undersökning endast kan uppnå full validitet om fenomenet som avspeglas sker inom dess naturliga
kontext. Deltagarna av undersökningen tillbads att genomföra ett obligatoriskt steg i form av
att lägga till samtliga deltagare som var med i undersökningen. Detta medför att deltagarnas
upplevelser av Sololearn kan ifrågasättas då de eventuellt inte hade agerat likadant om interaktionen skedde på eget initiativ istället för genom guiden som gavs.
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Avslutningsvis användes dagboksmetoden endast under en veckas tid. I Jang et als (2016)
undersökning om Smart TV:s var perioderna mellan tre till sex veckor. Detta kan eventuellt
visa på att undersökningsperioden på en vecka är för kort för att generera data som kan ge
representativa svar. Bell och Waters (2016) anmärker även att dagboksmetoden kan upplevas
tidskrävande för deltagare som måste skriva ned reflektioner kontinuerligt. Detta kan potentiellt ha påverkat informanternas engagemang till att redogöra för sina handlingar i dagboken.
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6. Resultat och analys
I följande avsnitt presenteras resultatet av expertutvärderingen utifrån de fyra huvuddimensionerna från PSD-modellen. Detta är följt av en redogörelse över den tematiska analysen på
dagböckerna samt intervjuerna. Resultatet och analysen relateras till valda teoretiska ramverk.

6.1 Expertutvärdering
6.1.1. Hjälp med primära uppgifter
Resultatet av expertutvärderingen visade på en tydlig användning av designprinciper ur PSDmodellen på Sololearn (se Bilaga 2). Inom hjälp med primära uppgifter identifierades 6 av 7
designprinciper. Dessa designprinciper är reduktion, vägledande, anpassning, självkontroll,
simulering och övning. Designprincipen personifiering återfanns inte på Sololearn (se Tabell
2, s.26).
Tabell 2: Identifierade designprinciper inom hjälp med primära uppgifter på Sololearn.
Designprincip
Hjälp med primära uppgifter

Sololearn

Reduktion
Vägledande
Anpassning
Personifiering
Självkontroll
Simulering
Övning
Grön markering = återfinns
Vit markering = återfinns ej

Designprincipen reduktion används på ett flertal ställen på Sololearn för att förenkla komplexa uppgifter. Detta visas tydligt genom Sololearns förutbestämda kurspaket som presenteras i olika kategorier, där samtliga är indelade i moduler. Dessa moduler är sedan stegvis uppbyggda vilket gör det möjligt för en användare att själv bestämma vilket målbeteende som ska
eftersträvas (se Figur 1, s.27). Inom dessa moduler finns det även shortcuts, det vill säga genvägar mellan stegen, vilket förenklar för användare med högre kunskap att inte behöva läsa
samtliga kurser inom modulen (se Figur 2, s.27). Vidare förenklas andra komplexa uppgifter i
applikationen genom bland annat automatiserad kodning, där Sololearn hjälper användaren
att stänga taggar vid programmering (se Figur 3, s.27).
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Fortsättningsvis vägleder Sololearn användaren genom applikationen, detta sker via numrerade instruktioner som visas inom varje kurspaket (se Figur 1, s.27). Dessa numreringar
skapar större förutsättningar för användaren att nå ett visst målbeteende. Detta för att användaren instrueras om vad som bör göras för att kunna gå vidare till kommande steg. Sololearn
vägleder även användaren genom att visa på att det finns ett kommentarsfält vid felaktigt svar
inom en kurs. I detta kommentarsfält erbjuder andra användare tips på vad som efterfrågas i
kursen. Vidare erbjuder Sololearn även en viss anpassning för användaren. Detta sker genom
att Sololearn erhåller kurser för en bred målgrupp, där samtliga kurser är indelande i kategorier.
Sololearn hjälper även användaren att kunna kontrollera samt följa sina framsteg i applikationen, detta genom designprincipen självkontroll. I applikationen återfinns detta i bland annat
användarens profil som visar hur mycket poäng användaren erhåller, vilken nivå användaren
är på, samt hur mycket poäng som krävs för att uppnå en ny nivå. I profilen erbjuds även användaren en överblick över sina prestationer genom en dashboard (se Figur 4, s.28). I dashboarden presenteras det hur regelbundet användaren besökt applikationen samt hur användarens prestationer förhåller sig till andra användare. Användaren kan även få en överblick hur
långt det är kvar i en kurs, detta visualiseras genom en cirkel som fungerar som en mätare
samt genom en överblick som ges vid varje kurs (se Figur 5, s.28). Detta gestaltas genom att
moduler som är avklarade är gröna samt moduler som inte är avklarade är låsta med en grå
färg (se Figur 1, s.27). Vidare illustreras designprincipen självkontroll genom att Sololearn
erbjuder användaren ett feed där resultat av utmaningar presenteras.
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Slutligen används designprinciperna simulering och övning i kombination med varandra för
att visa på hur användaren kan applicera kunskaper från applikationen i verkliga uppdrag.
Detta förekommer i funktionen som heter code playground, där användaren erbjuds att provköra koder genom ett simulerat programmeringsprogram för att se hur koden skulle agera på
en verklig webbsida (se Figur 6, s.28).

6.1.2 Hjälp med dialog
Inom hjälp med dialog identifierades samtliga sju designprinciper från PSD- modellen på
Sololearn. Dessa är beröm, belöningar, påminnelser, förslag, likhet, estetiskt tilltalande och
social roll (se Tabell 3, s.28).
Tabell 3: Identifierade designprinciper inom hjälp med dialog på Sololearn.
Designprincip
Hjälp med dialog

Sololearn

Beröm
Belöningar
Påminnelser
Förslag
Likhet
Estetiskt tilltalande
Social roll
Grön markering = återfinns
Vit markering = återfinns ej

I applikationen förekommer designprincipen beröm genom att bland annat notifiera användaren med hjälp av ett meddelande som visar om en viss utförd handling har genomförts. Detta
genom att exempelvis ge beröm till användaren vid daglig användning av applikationen, ge
beröm vid ny uppnådd nivå samt beröm vid avslutad vunnen tävling. Sololearn ger även diskreta signaler som påvisar på beröm genom att visa en grön text med ett efterföljande ljud vid
korrekt svar av en fråga.
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Vidare används designprincipen belöningar genom att Sololearn erbjuder användaren certifikat, poäng, emblems och guldstjärnor vid avslutad aktivitet (se Figur 4, s.28). Användaren
kan även belönas genom att avancera till nya nivåer. Detta sker genom påminnelser som användaren tillgodoses med. Påminnelser visas även i form av notifikationer, dessa notifikationer kan påminna användaren om att använda applikationen, att andra användare vill tävla
samt om användaren fått nya följare (se Figur 7, s.29).
Fortsättningsvis används designprincipen förslag genom att användaren kan se relaterade
kurser inom ämnen som redan studerats. Designprincipen visualiseras även i form av gula
textrutor som ger användaren förslag över viktiga element som kurserna tar upp. Användaren erbjuds även förslag om att granska kommentarsfältet vid ett misslyckande av en kurs
och föreslår även att användaren ska testa att koda på egen hand (se Figur 8, s.29).
Sololearn har även likheter med andra former av sociala medier. Plattformen har som många
andra applikationer en chattfunktion, ett feed och inloggning via Facebook. Designen kan
även ha likheter med andra programmeringsverktyg vilket kan göra att den till en viss grad
kan anses vara estetiskt tilltalande för målgruppen. Detta mot bakgrund av att designen är
minimalistisk samt att den går att anpassa efter preferenser genom night mode/light mode
(sv: ljust/mörkt läge).
Slutligen inom hjälp med dialog erbjuder Sololearn en social roll genom att tillhandahålla
användaren med ett forum där specifika ämnen kan diskuteras med andra användare (se Figur
9, s.29). Sololearn ger även användare möjlighet att ge feedback om Sololearn. Detta genom
en funktion som skickar ett mail till kundsupport direkt från applikationen.
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6.1.3 Systemets trovärdighet
Vid utvärdering av systemets trovärdighet kunde endast tre av sju designprinciper från PSDmodellen identifieras på Sololearn. Dessa är trovärdighet, visuell trovärdighet och likt med
verkligheten. De designprinciper som inte återfanns på Sololearn var, expertis, auktoritet,
godkännande från tredje-parter och kontrollerbarhet (se Tabell 4, s.30).
Tabell 4: Identifierade designprinciper inom systemets trovärdighet på Sololearn.
Designprincip
Systemets trovärdighet

Sololearn

Trovärdighet
Expertis
Visuell trovärdighet
Likt med verkligheten
Auktoritet
Godkännande från tredje-parter
Kontrollbarhet
Grön markering = återfinns
Vit markering = återfinns ej

Designprincipen trovärdighet identifierades på ett flertal ställen, bland annat genom att det
tydligt visas i samtliga kurser hur många användare som studerat kursen. Detta ökar trovärdigheten för att kursen ska vara autentisk. Mångfalden av kurser är även ett tecken på att Sololearn kan upplevas trovärdig, detta för att frågorna inom kurserna även är skapade och granskade av frivilligt intresserade användare på Sololearn.
Vidare stärks den visuella trovärdigheten av ett enhetligt gränssnitt med ett färgschema och
typsnitt som upplevs relevant för målgruppen. För samtliga kurser visas även en symbol av
kursens innehåll, vilket ger ett intryck av uniformitet. Slutligen inom systemets trovärdighet
kunde designprincipen likt med verkligheten identifieras genom att användare kan kommentera och diskutera med andra användare (se Figur 8 och 9, s.29).

6.1.4 Sociala hjälpfunktioner
Inom sociala hjälpfunktioner identifierades samtliga designprinciper från PSD- modellen.
Designprinciperna återfanns på ett flertal ställen inom applikationen Sololearn. Dessa designprinciper är social inlärning, social jämförelse, normativt inflytande, socialt underlättande, samarbete, konkurrens och igenkännande (se Tabell 5, s.30).
Tabell 5: Identifierade designprinciper inom sociala hjälpfunktioner på Sololearn.
Designprincip
Sociala hjälpfunktioner

Sololearn

Social inlärning
Social jämförelse
Normativt inflytande
Socialt underlättande
Samarbete
Konkurrens
Igenkännande
Grön markering = återfinns
Vit markering = återfinns ej
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Designprinciperna, social inlärning, konkurrens och social jämförelse används genom att användare av Sololearn kan se och granska andra användares prestationer. Detta kan göras genom användarnas profiler, det offentliga feedet och genom funktionen topplistor (se Figur 10,
11 & 12, s.31). I samtliga av dessa funktioner kan användare jämföra och observera personliga prestationer med andra användares. Detta genom att exempelvis se hur mycket poäng en
annan användare erhåller, vilken nivå en annan användare är på samt vilka aktiviteter som
andra användare genomfört. Konkurrens och social jämförelse används även genom de tävlingar som Sololearn erbjuder. I dessa tävlingar kan användare utmana varandra i samtliga
programmeringsspråk och sedan jämföra resultatet mot varandra (se Figur 13, s.31).

I samband med detta används även normativt inflytande och samarbete genom att användare
kan influera andra användares beteenden. Detta kan göras genom funktioner på Sololearn som
kommentarsfält, diskussionsforum, kollaborativ kodning och tävlingar (se Figur 9, s.29). I
dessa funktioner kan användare dela, gilla och diskutera. Användare kan även dela sina prestationer och utförda aktiviteter på andra sociala medier. Vidare identifierades socialt underlättande genom funktioner som möjliggör för användaren att se när respektive följare påbörjar
nya kurser. Fortsättningsvis gestaltas social inlärning genom att användaren kan inspireras av
andras användares koder på Sololearn. Detta återfinns i den tidigare nämnda funktionen code
playground.
Slutligen inom sociala hjälpfunktioner förekommer designprincipen igenkännande genom
att Sololearn erbjuder olika emblems när specifika uppdrag avklarats men även visar offentliga topplistor över användares prestationer och ett publikt nyhetsflöde.
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6.2 Dagbok och intervju
Utifrån en tematisk analys av samtliga dagböcker och efterföljande intervjuer återfanns fyra
övergripande teman; utvärdering av kunskap, struktur, social dimension och flexibilitet (se
Figur 14, s.32). Följande teman identifierades utifrån riktlinjer från Braun och Clarkes (2006)
metod.

Figur 14: Tematiskt visualisering grundad på empiri från dagböcker och intervjuer

6.2.1 Utvärdering av kunskap
Temat definieras av en vilja och eftersträvan av informanterna att utvärdera sin kunskap.
Detta innebär kunskap som de redan besitter men även möjligheten att utvärdera ny kunskap
som har införskaffats genom användning av Sololearn. Denna kunskap jämförs både gentemot
informantens egna prestationer i förhållande till sig själva eller med andra användares kunskaper.
Inledningsvis kan ovanstående tema identifieras i dagböckerna där en majoritet av informanterna delgav att den primära anledningen till deras interaktion av Sololearn var att testa deras
tidigare kunskaper inom programmering. Detta mot bakgrund av informanternas tidigare studier av programmering inom ramen för utbildningen IT, Medier och Design på Södertörns
Högskola. Funktionen som användes i samband med denna motivering var steg för steg-kurser. Utifrån expertutvärderingen faller steg för steg-kurser inom designprinciperna övning och
reduktion (se Bilaga 2). Dessa designprinciper ansågs ha en positiv påverkan på informanternas motivation till inlärning av programmering utifrån deras behov av att utvärdera kunskap.
Detta illustreras av följande inslag från dagboken som är skriven av informant sju (7):
“Det är bra fördelning på olika funktioner på kursen - skriva in själv, flytta ordningen på ord,
klicka i svar men även kul att praktiskt få koda detta själv för att se hur mycket man kommer
ihåg”
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Ovanstående designprinciper och informanternas behov av att utvärdera sin kunskap kan även
liknas med Foggs (2009b) tredje huvudfaktor inom FBM som är triggers, i synnerhet facilitator as trigger. Detta mot bakgrund av att Sololearn hjälper användarna genom de olika moment som tillhandahålls inom steg för steg-kurserna. Innan varje moment i kurserna erbjuds
användaren en förklarande text över vad nästa steg i kursen är, detta kan efterlikna en facilitator som klargör för användaren att ett visst målbeteende är genomförbart (Fogg, 2009b). Detta
kan ytterligare förklara hur designprincipen reduktion bistår användaren med funktioner som
förenklar komplexa uppgifter (Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009). En effektiv facilitator
kan därmed anses vara en del av designprincipen reduktion, då den hjälper användaren att utföra mer komplicerade målbeteenden (Fogg, 2009b; Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009)
Vidare var ytterligare en uppskattad funktion som är relaterad till utvärdering av kunskap,
möjligheten att utvärdera hur långt i kurserna som informanterna kommit. Enligt expertutvärderingen återfinns detta på Sololearn genom designprincipen självkontroll (se Bilaga 2). Designprincipen var enligt en majoritet av dagböckerna (5 av 8) positivt motiverande för informanternas inlärning, dock påvisade intervjuerna att detta inte visas tydligt nog på Sololearn.
Detta på grund av att designprincipen självkontroll ansågs vara gömd. Informanterna efterfrågade att funktioner som kopplats till designprincipen självkontroll skulle vara tydligare för att
kunna berika användarens utvärdering av kunskaper. Detta visas genom citat från intervjun av
informant två (2):
“Det var motiverande att kunna se att jag genom snabba och enkla steg kunde komma vidare
och att progressionen ökade snabbt. Men det visade ju egentligen bara hur långt jag har kommit i kursen men inte till exempel vad jag är bra på och mindre bra på. Jag har inte fått några
indikationer på att det är dem här momenten som jag borde öva mer på”.
En potentiell förklaring till ovanstående kan stödjas av Meng och Khes (2016, se Deci &
Ryan, 2002) self-determination theory och mer specifikt kompetens som förklarar att människan har en strävan av att bemästra en aktivitet. Designprincipen självkontroll kan därmed
potentiellt vara ett verktyg för informanten att bemästra sin kunskap genom.
Fortsättningsvis ansåg en majoritet av informanterna (5 av 8) att det även var motiverande i
positiv bemärkelse att utvärdera sina kunskaper gentemot andras prestationer. Främst genom
att utmana andra användare men även jämföra mängden poäng, nivåer och emblems som
andra har uppnått. Detta blev i synnerhet motiverande när det var bekanta som de jämfördes
med. Av funktionerna på Sololearn var det play (tävlingar/utmaningar av andra) som ansågs
vara mest avgörande för informanternas inlärning och fortsatta interaktion med applikationen.
Utifrån expertutvärderingen kan följande kopplas ihop med designprinciperna konkurrens genom att applikationen erbjuder möjligheten att tävla mot andra användare. Belöning i form av
poäng, nivåer och emblems samt social jämförelse i och med att resultat samt poäng jämförs
med bekanta (se Bilaga 2). Att utvärdera bekantas prestationer gentemot egna prestationer illustreras bland annat av informant ett (1) som redogör följande i sin intervju:
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“Det är roligare att tävla mot folk jag känner så jag har inte accepterat många av de random
människor som har skickat utmaningar till mig. Varför har jag inte riktigt något bra svar på
men det betyder inte så mycket för mig att vinna eller förlora som jag inte vet någonting om.
Det låter kanske konstigt men när jag vet lite mer om de som jag personligen har kontakt med
vet jag lite hur bra de är och då får jag högre motivation till att vinna skulle jag säga”
Även en jämförelse av andras bedrifter i form av poäng ansågs vara motiverande för informanterna, vilket stöds av följande citat från informant sju (7) i sin intervju:
“...jag ser det liten som en trigger, att få poäng för det jag gör. Samtidigt som det inte säger
något, det är bara poäng, det betyder inte att jag lär mig. Det kanske inte är så motiverade
egentligen, men samtidigt jämför jag mig så ja, haha.”
Trots att insamlandet av poäng ansågs ha en positiv påverkan på informanternas motivation
uppdagade intervjuerna även kritik mot syftet bakom insamlingen. Kritiken byggde på att
applikationen inte var tillräckligt tydlig över vad som kunde utföras med den insamlade poängen förutom att få ledtrådar vid svåra kursfrågor. Därmed ansågs poäng ha en större påverkan på motivationen till beteendeförändring om poängen kunde leda till tydligare belöningar
som gynnade informanterna, vilket finner stöd från informant sex (6) som berättar följande:
“Jag kände inte att jag förstod varför jag skulle samla XP (poäng). Eller vad det skulle motivera. Skulle jag levela liksom? Varför skulle jag levela liksom? Jag vet inte. Jag hade typ
gärna levelat för att låsa upp premium-funktioner såhär… Eller i och för sig jag såg ju dem
här "Hint" och "Unlock". Och dem var ju beroendeframkallande i sig”
Ovanstående kan liknas vid och ytterligare förklaras av vad Meng och Khe (2016) kallar för
meningsfull gamification, vilket innebär att användare inte endast blir motiverade av yttre faktorer som poäng utan även blir motiverad utifrån ett inre behov. I ovanstående fall är motivationen skapad utifrån insamlandet av poäng men krävde ytterligare belöningar som tillgodoser
informantens inre behov.

6.2.2 Struktur
Temat syftar på informanternas relation till designen samt strukturen på Sololearn och hur
detta har haft en påverkan på informanternas interaktion med applikationen. Till skillnad från
resterande teman, som visar på tydliga motivationsfaktorer, identifierades detta tema ha en
negativ påverkan på informanternas motivation.
Initialt har detta påvisats i dagböckerna där det identifierades att en majoritet (7 av 8) av informanterna antydde att designen kunde vara rörig. Detta mot bakgrund av att informanterna
hävdade att en mängd olika element presenterades samtidigt. Följande illustreras bland annat
av nedanstående citat från intervjun med informant två (2):

34 (63)

“Jag tyckte att det var mycket element om jag bara ska prata generellt. Det gjorde att det var
svårt att navigera sig och det tog tid för mig att hitta det som jag ville göra via applikationen
vilket gjorde att jag blev irriterad”
Utifrån expertutvärderingen identifierades designprincipen estetiskt tilltalande finnas i en begränsad utsträckning på Sololearn (se Bilaga 2). I relation till PSD-modellen kan informanternas negativa åsikter kring strukturen förklaras av en bristande applicering av estetiskt tilltalande. Följande mot bakgrund av att designprincipen estetiskt tilltalande anses ha en stor påverkan på människans motivation (Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009).
Ovanstående går även att hänvisa till att en majoritet (6 av 8) ansåg att applikationen inte leder användaren till specifika funktioner. Informanterna ansåg att Sololearn inte erbjöd en instruktion över vad som kan återfinnas på applikationen. Vilket även ledde till att en majoritet
(6 av 8) inte ansåg att Sololearn uppmuntrade till egen utforskning. Följande kan kopplas till
designprincipen vägledande, som Oinas-kukkonen och Harjumaa (2009) beskriver är en designprincip som vägleder användaren genom samtliga delar av en process. Utifrån expertutvärderingen identifierades vägledande förekomma till en viss grad (se Bilaga 2). Ovanstående
kan dock visa på att Sololearn skulle gynnas av att tillämpa fler funktioner som är vägledande
genom applikationen och skapa större möjlighet för utforskning av Sololearn. Denna reflektion finner även stöd från följande citat av informant åttas (8) intervju:
“...vissa funktioner har jag använt mer medan vissa funktioner har varit gömda. Det är inte
förräns jag verkligen försökt utforska appen som jag har hittat dom. Så jag tror de gör sig
en otjänst genom att gömma för många funktioner helt enkelt”
I samband med strukturens uppbyggnad angav även en majoritet (6 av 8) att den reklam som
visades på Sololearn ansågs vara ett störningsmoment för användandet av applikationen. De
informanter som hade påpekat detta ansåg att reklamen blev en del av strukturen, vilket
gjorde det svårare att utföra vissa handlingar. Detta illustreras i följande citat av informant sju
(7) från intervjun:
“...det var ju väldigt mycket reklam på appen, dels för Sololearn själva men också mycket extern reklam. Vilket jag kanske förstår att de behöver, men det stör användandet av appen. Lite
ostrukturerad, reklamen och utseendet av appen smälte ihop emellanåt också, så det var svårt
ibland att uppfatta vad det var som var reklam och aktivitet för mig som användare”
Ovanstående kan relateras till en avsaknad av vad Fogg (2009b) benämner som förändring av
rutin i FBM. Detta mot bakgrund av att reklam kan störa en användares rutiner (Fogg,
2009b). I sin tur kan detta potentiellt leda till mindre motivation att utföra specifika aktiviteter
där reklam kan vara förekommande.
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Slutligen inom detta tema identifierades det finnas en bristande trovärdighet bakom Sololearns kurser. Detta för att Sololearn saknar källor som påvisar att informationen är tillförlitlig.
Vidare kan detta liknas med designprincipen kontrollerbarhet som syftar till att underlätta för
en användare att kunna granska och kontrollera innehållet genom exempelvis externa källor
(Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009). Följande stöds även av expertutvärderingen som visade på en avsaknad av designprincipen kontrollerbarhet på Sololearn. Detta påstående kan
fortsättningsvis stödjas med vad informant fem (5) nämnde i intervjun:
“.. Kollar man på trovärdigheten utifrån ett lärandeperspektiv så kanske man kan ifrågasätta
källor kanske, jag vet inte om de har några källor och är det praktiker som är relevanta idag?
Det är ju intressant att veta hur de uppdaterar sin information”.

6.2.3 Social dimension
Temat syftar till att informanternas motivation till lärande påverkas av sociala aspekter som
kan återfinnas på Sololearn. Detta innefattar bland annat motivation som skapas genom att
tillhöra en social grupp men även motivation utifrån att tillsammans införskaffa och bearbeta
kunskap.
Inledningsvis återfinns temat genom att samtliga informanter delgav att funktionen, att kunna
tävla mot andra användare, ansågs vara avgörande för deras användning av applikationen. 8
av 8 informanter hävdade att funktionen play (tävlingar/utmaningar av andra) var en bidragande faktor till varför de valde att återvända till Sololearn. Samtliga upplevde funktionen
som underhållande och den ansågs även vara lättillgänglig samt enkel att använda. Vidare ansågs funktionen ge en annan dimension av lärande, vilket samtliga fann var mer givande än
traditionell inlärning. På frågan hur tävlingar upplevs, svarade informant åtta (8) följande i
intervjun:
“Det tycker jag är kul, för det blir en annan dimension av lärandet. Så den funktionen kändes
inte lika mycket som att bara nöta in och läsa instruktioner”.
Ovannämnda resultat går även att relatera till aspekter av gamification. Detta då området,
gamification, i många fall använder inslag av tävlingar för att påverka användares inre och
yttre motivation (Tan & Foon Hew, 2016; Hamri, Koivisto & Sarsa, 2014). I undersökningen
för denna kandidatuppsats tydliggjordes det att inslag av tävlingar hade en positiv påverkan
på motivationen för användning av Sololearn. Inom PSD-modellen beskriver Oinas-Kukkonen och Harjumaa (2009) designprincipen konkurrens som även den syftar till människans
naturliga drivkraft att vilja tävla. Vidare visade funktionen play, utifrån expertutvärderingen,
falla under designprincipen konkurrens och normativt inflytande (se Bilaga 2). Trots att funktionen play var en utmärkande faktor till användning av applikationen ansåg en majoritet (5 av
8) att det inte handlade om att vinna. Informanterna ansåg det viktigare att utnyttja den sociala
aspekten av funktionen för att inte känna en rädsla av att uteslutas från händelser och vänner.
Följande stöds av informant tre (3) som delger nedanstående citat från intervjun:
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“Jag har känt ibland bara "Har jag missat någonting?". Tävlingarna får mig att känna en
viss delaktighet. De tävlingar som jag gjort har nog inte handlat så mycket om att vinna utan
mer socialisera mig med andra och kolla mina tidigare kunskaper”.
Detta stöds både från designprincipen normativt inflytande från PSD-modellen och Foggs beskrivning av Social acceptans/uteslutning (Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009; Fogg,
2009b). Båda syftar till att människan har en strävan efter att bli socialt accepterad. I detta
sammanhang har informant tres (3) handlingar styrts av rädslan att inte bli socialt accepterad.
Vidare kan detta även efterliknas med self-determination theory och det grundläggande psykologiska behovet, gemenskap. Detta mot bakgrund av att människan har ett behov av att
forma relationer till andra (Meng & Khe, 2016).
Dock ansåg en minoritet (3 av 8) av informanterna att en stor motivationsfaktor inom tävlingar låg i att prestera bättre än andra, i synnerhet bekanta. Vilket gestaltas av följande citat
från intervjun med informant ett (1) när frågan om hur tävlingar påverkar informanten ställdes:
“Det gör mig mer motiverad till att vinna när jag spelar. Det kickar igång min tävlingsinriktning. När jag spelar mot andra. Nu ska jag ta över ditt XP och bli högre level än vad du är.
Och för att kunna vinna gäller det att man svarar rätt på frågorna”.
En reflektion av ovanstående är dock att eftersom tävlingar, utifrån expertutvärderingen identifierats tillhöra designprincipen konkurrens, kan principen ifrågasättas (se Bilaga 2). Detta för
att designprincipen syftar till människans behov av att vinna, men i detta fall var det inte den
avgörande motivationsfaktorn till att tävla. Vidare går det därmed att reflektera över hur applicerbar designprincipen är för samtliga MOOC-plattformar.
Fortsättningsvis kan den sociala dimensionen återfinnas i informanternas behov av att inspireras av andra användare som utför samma programmeringsspråk. Detta genom funktionen
code playground där informanterna kunde utveckla sitt eget lärande genom att själv utforska
andras prestationer. Följande påvisas bland annat av informant fem (5) som redogör följande i
sin dagbok:
“Kollade även code playground och det är kul att se hur andra personer har använt sina
kunskaper. Det ger mig inspiration till vad jag själv kan testa”.
Utifrån expertutvärderingen som utfördes kan code playground liknas med designprincipen
social inlärning (se Bilaga 2). Enligt Oinas-Kukkonen och Harjumaa (2009) leder social inlärning till att användare blir motiverade till att utföra ett målbeteende när handlingar kan observeras.
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6.2.4 Flexibilitet
Temat definieras av informanternas vilja och behov av att kunna använda applikationen utan
större ansträngning samt funktioner inom Sololearn som möjliggör detta. Detta innebär flexibilitet utifrån tid och ekonomiska medel samt tillgängligheten till kunskap. Temat syftar även
till möjligheter som skapas utifrån den fysiska artefakten.
Ovanstående har funnit stöd och identifierats i dagböckerna men även i de djupgående intervjuerna. En majoritet (7 av 8) av informanterna delgav att en primär anledning till användandet av applikationen var på grund av dess flexibilitet. Informanterna påpekade att en motivationsfaktor till att använda Sololearn låg i att applikationen kan användas vart som helst men
även när som helst. I samband med detta menade även en majoritet (7 av 8) att Sololearn inte
är tidskrävande. Detta finner även stöd i vad informant två (2) skrev i sin dagbok:
“En fördel är att jag kan använda Sololearn lite var som helst. Speciellt bra när jag sitter på
bussen hem från skolan. Applikationen är lättillgänglig, och på det sättet smidig att använda”
Detta stöds ytterligare av Foggs (2009b) beteendemodell där användarens förmåga är en bidragande aspekt till motivation. Inom huvudfaktorn förmåga från FBM finns ett antal avgörande faktorer. Fogg (2009b) menar att om målbeteendet är tidskrävande är handlingen inte
enkelt att utföra. Vidare skriver Fogg (2009b) även att fysisk insats är en avgörande faktor för
att kunna skapa en enkelhet i en design. Detta kan kopplas till Sololearn i den bemärkelsen att
applikationen kan användas oavsett tid och plats, vilket innebär en förenklad fysisk förmåga
för användaren.
I samband med Foggs (2009b) beskrivning av fysisk insats kan även informanternas respons
på applikationens möjlighet att koda på mobilen diskuteras. Detta mot bakgrund av att en majoritet (5 av 8) anser det vara svårt att utföra programmering på mobilen. Samtliga informanter som svarade detta hävdade att mobilen tillhandahåller en för liten yta att programmera på.
Vidare ansåg även informanterna att det inte framstod lika naturligt att skriva kod på mobilen
som på ett tangentbord. Följande påvisas i detta citat av informant sju (7) från intervjun:
“det blir ju lite samma som när man sitter vid datorn och provar lite. Men generellt sätt
tycker jag nog det är ganska jobbigt att sitta på mobilen och skriva. Det kommer inte lika tydligt i fingrarna att skriva på mobilen, tycker jag”.
Inom ramen för huvudfaktorn förmåga anses även pengar vara en bidragande faktor till motivation enligt Fogg (2009b). Detta finner även stöd från denna undersökning då en majoritet
(7 av 8) av informanterna inte skulle betala om applikationen kostade. Informanterna menade på att det finns andra lärandeplattformar som är kostnadsfria och därför ansågs betalning för Sololearn inte relevant. Detta förtydligas med följande citat nedan (se s.39) från informant ett (1) som sade detta i intervjun:
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“Jag skulle inte betala för det. Men det är inte någonting som skulle få mig att sluta använda
applikationen. Om den inte fanns gratis skulle jag inte använda den. För då skulle jag lika
gärna kunna kolla på W3Schools till exempel. Jag är för snål”.
Vidare hade en majoritet (5 av 8) av informanterna en positiv inställning till de indelade steg
för steg-kurser som återfinns på Sololearn. Informanterna menade att upplägget skapade ett
internt behov till att avsluta en kurs. Vilket kan liknas med Meng och Khes (2016) beskrivning av self determination theory, mer specifikt kompetens. Detta för att informanterna själva
fick bestämma takten på dess inlärning. Detta resulterade i att informanterna inte tog sig an
för mycket på samma gång. Följande svarade informant fem (5) på frågan hur steg för stegkurser upplevs:
“Jag gillar det för att det är enkelt och bra. Eftersom man börjar från grunderna och lär sig
på ett strukturerat och linjärt sätt. Jag tror det behövs för annars kan det finns en risk att man
tar på sig för mycket eller att man tror att man ska börja en specifik ända när man egentligen
ska börja i den andra änden”.
Utifrån expertutvärderingen faller ovanstående under designprinciperna vägledande och reduktion (se Bilaga 2). Följande finner därmed stöd från Oinas-Kukkonen och Harjumaa
(2009) som beskriver att vägledande system är bidragande till beteendeförändring samt att
reduktion förenklar komplexa uppgifter, vilket bidrar till att en användare når ett målbeteende. Även om det tidigare identifierades att designprincipen vägledande var bristande på
Sololearn som helhet, framgick det att inom steg för steg-kurser att designprincipen påverkat
informanternas motivation.

6.3 Summering av analys
Användare har identifierats bli motiverade utifrån behovet av att utvärdera sin kunskap. Designprinciper som har bidragit till detta är bland annat reduktion, självkontroll och övning
(Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009, se Bilaga 2). Vidare visar även resultatet på att användare av Sololearn motiveras av att utvärdera sina kunskaper och jämföra dessa med andra användares prestationer. Designprincipenerna som bidrog till denna motivation är bland annat
social jämförelse, belöning och konkurrens.
Fortsättningsvis identifierades en begränsad applicering av designprincipen estetiskt tilltalande vilket ledde till en bristande motivation (Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009, se Bilaga 2). Detta mot bakgrund av att informanterna ansåg designens struktur rörig. En negativ
påverkan på motivationen identifierades även till avsaknaden av vägledning, då informanterna inte fann funktionerna tydligt beskrivna. Fortsättningsvis identifierades det att reklam
på Sololearn hade en negativ påverkan på informanternas motivation. Detta kan visa på att
Foggs (2009b) teori om förändring av rutin inte har följts. En avsaknad av designprinciperna
kontrollerbarhet och trovärdighet skapade även en tveksamhet till Sololearns källor.
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Undersökningens resultat påvisade även att motivationen och inlärningen påverkas av sociala
dimensioner. Däribland visades det att tävlingar som erbjuds på Sololearn vara en utmärkande
faktor för informanternas användande av applikationen. Designprincipen som relaterades till
detta var konkurrens samt aspekter från ramverket gamification. Dock visade en majoritet av
informanterna (5 av 8) på att motivationen inte kom ifrån att vinna över andra utan istället
rädslan av att uteslutas från vänner och händelser. Följande finner likheter med designprincipen normativt inflytande. Detta stöds vidare av Foggs (2009b) beskrivning av social acceptans/uteslutning. Fortsättningsvis identifierades designprincipen social inlärning ha en positiv
påverkan på motivationen till inlärning genom att kunna studera andra användares kod.
Slutligen var en bidragande faktor till informanternas motivation kopplad till flexibilitet.
Bland annat att applikationen kunde användas vart som helst och när som helst. I samband
med detta ansåg en majoritet (7 av 8) att applikationen inte upplevdes tidskrävande. Detta
stöds av Foggs (2009b) beteendemodell och huvudfaktorn förmåga, i synnerhet till faktorerna tid och fysisk insats. Inom huvudfaktorn förmåga identifierades även pengar vara en
bidragande aspekt till användning av applikationen då samtliga informanter inte skulle betala
för Sololearn.
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7. Diskussion
I följande avsnitt presenteras en övergripande reflektion över analysen av resultatet. Detta i
relation till tidigare forskning och forskningsfrågan.
Utifrån resultatet av analysen uppdagades ett flertal designprinciper som kan kopplas till positiv påverkan på motivationen för beteendeförändring inom en MOOC-plattform. I följande
avsnitt diskuteras hur resultatet av undersökningen eventuellt kan generaliseras och appliceras
på andra MOOC-plattformar. Detta för att besvara forskningsfrågan: Vilka designprinciper
ifrån PSD-modellen inom MOOC-plattformar anses ha en positiv påverkan på motivationen
till beteendeförändringar för studenter?
Resultatet visar att dimensionen hjälp med primära uppgifter från PSD-modellen anses vara
viktig för studenters motivation. I synnerhet designprinciperna reduktion, vägledande, självkontroll och övning. Inom kontexten lärande fann undersökningen av denna studie att utvärdering av kunskap och flexibilitet var centrala aspekter som dimensionen bidrar till. Designprinciperna övning och reduktion finner även stöd från tidigare forskning som presenterats
inom denna kandidatuppsats. Detta från studien om EuroPLOT av Soosay & Mikulecka
(2013) som likt resultatet av denna kandidatuppsats, påvisade att studenternas motivation
ökade när stegen för kurserna blev överskådliga och reducerade i mindre steg. I studien om
EuroPLOT förklarades detta genom att studenterna gavs möjligheten att reflektera över sina
egna prestationioner och iterera frågorna, vilket ökade deras självsäkerhet till att utföra framtida handlingar. Vidare kan designprinciperna reduktion och vägledande styrkas av vad
Thieme et al (2012) förklarar som inre motivation då steg för steg-kurser gav informanter tillfredsställelse genom att snabbt avancera framåt i kursen.
Fortsättningsvis finner designprincipen självkontroll stöd från designprincipen feedback
skapad av Herber (2013, s.63) utifrån EuroPLOT-projektet. Principen förklarar att användarna
har ett behov av att utvärdera sin förmåga och anser detta vara motiverande för deras inlärning. Detta kan i denna kandidatuppsats liknas med användarnas behov av att ständigt utvärdera deras kunskaper genom att interagera med applikationen.
Mot bakgrund av att hjälp med primära uppgifter finner stöd från tidigare forskning kan
ovanstående designprinciper ha en positiv påverkan på motivationen till beteendeförändring
inom MOOC-plattformar. Detta för att resultatet av denna kandidatuppsats samt resultatet av
Soosay och Mickulecka (2013) samt Thieme (2012) visar på att studenter har ett behov av att
utvärdera sin kunskap. Därmed kan det eventuellt vara fördelaktigt att tillgodose dessa designprinciper vid utformningen av framtida MOOC-plattformar för att stödja studenternas
behov till utvärdering av kunskap.
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Vidare inom, hjälp med dialog, från PSD-modellen, identifierades belöning och estetiskt tilltalande vara motiverande för beteendeförändring. Även om belöningar visade sig vara motiverande kan resultatet även påvisa att ett belöningssystem i form av poäng hade kunnat ha en
positiv påverkan på motivationen om ett tydligare mål hade tillskrivits poängen. Liknande
resultat fann även Meng och Khe (2016) i deras undersökning om gamification och studenter.
Resultatet av undersökningen från Meng och Khe (2016) förklarade att tydliga målsättningar
krävs för att motivera studentens beslutsamhet att slutföra handlingar och nå ett specifikt mål.
Därmed kan belöningar vara en designprincip som kan ha en positiv påverkan på beteendeförändringar inom MOOC-plattformar men att det krävs tydliga mål och förklaringar bakom
belöningssystemet som bör tillgodoses vid utformningen. Följande stöds även av Thieme et al
(2012) som förklarar att människan även drivs av en yttre motivation som härstammar från
omgivningen, vilket kan vara ekonomisk ersättning.
Resultatet visade även på en bristande applicering av designprincipen estetiskt tilltalande. Vidare ansågs denna designprincip vara motiverande för en fortsatt användning av Sololearn.
Därmed kan designprincipen anses vara en förutsättning för att skapa motivation till beteendeförändring på MOOC-plattformar. Följande finner även stöd från EuroPLOT-projektet och
mer specifikt designprincipen tid där Herber (2013, s.63) förklarar att en design bör vara koncis och tydlig för att inte förlora användares uppmärksamhet.
Inom, systemets trovärdighet, från PSD-modellen, identifierades endast två designprinciper ha
en positiv påverkan på studenternas motivation till beteendeförändring; kontrollerbarhet och
trovärdighet. Resultatet av expertutvärderingen samt resultatet av den tematiska analysen visar på att kontrollerbarhet och trovärdighet inte återfanns på Sololearn samt att informanterna
hade ett behov av att kontrollera trovärdigheten över informationen. Tidigare forskning utförd
av Soosay och Mickulecka (2013) om EuroPLOT, har inte aspekten trovärdighet tagits i beaktning eftersom plattformen som undersöktes kom från en respekterad källa, det vill säga ett
universitet. Dock kan det vara fördelaktigt att applicera kontrollerbarhet och trovärdighet vid
utformningen av MOOC-plattformar för att användare ska kunna känna en trygghet i att kurserna är autentiska och relevanta för ämnet.
Vidare inom sociala hjälpfunktioner identifierades konkurrens, social jämförelse, social inlärning och normativt inflytande ha en positiv påverkan för motivationen hos studenter. Resultatet visade på att konkurrens och social jämförelse var en utmärkande faktor till varför
informanterna valde att återvända till Sololearn. Detta genom att tävla mot bekanta.
Följande finner stöd från tidigare forskning av Thieme et al (2012) som bland annat fann att
genom att exponera resultat för andra bekanta blev deltagarna mer medvetna över sina egna
prestationer. Följande ökade sedan i sin tur motivationen till förbättring. Detta med bakgrund
av normativt socialt inflytande, det vill säga att människan har ett behov av att tillhöra en
social grupp (Thieme et al, 2012). Ovanstående stämmer väl överens med informanternas
ökade motivation av att spela och jämföra sina resultat med andra istället för personer de inte
är bekanta med sedan tidigare.
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Fortsättningsvis visade dock även resultatet på skiftande motivationer till tävlingar. Detta återfanns även i Meng och Khes (2016) studie som identifierade två typer av människor; överpresterare och prestationsorienterade. Inom ramen för denna undersökning kan de informanter
som inte påverkats av tävlingselement klassificeras som överpresterare mot bakgrund av att
de vill utveckla sin kompetens frånsett hur andra användare presterar i tävlingar. Övriga informanter kan därmed klassificeras som prestationsorienterade då de har ett behov till att prestera bättre än andra användare på Sololearn. Därmed visar ovanstående på att designprinciperna konkurrens, social jämförelse och normativt inflytande kan potentiellt vara avgörande
för studenters motivation till beteendeförändring men att de nödvändigtvis inte är motiverande
för samtliga studenter som använde plattformen.
Avslutningsvis visade resultatet att informanterna blev motiverade genom att studera andras
koder på Sololearn. Detta relaterades till designprincipen social inlärning som vidare även
finner stöd av tidigare forskning från Thieme et al (2012) som återger att människor tenderar
att ta efter andras beteenden. I relation till ovanstående resultat kan detta påvisa att social
inlärning även kan leda till beteendeförändring inom en lärandekontext och därmed bör designprincipen tas i beaktning.
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8. Slutsats
I följande avsnitt redogörs studiens syfte, resultat samt avslutande slutsatser utifrån undersökningens forskningsfråga.
Det primära syftet med undersökningen var att studera vilka aspekter av persuasive design
på en MOOC-plattform som kan ha en positiv påverkan på motivationen till beteendeförändring. Detta genom att se till vilka designprinciper från det teoretiska ramverket Persuasive Systems Design Model som påverkar studenters motivation och handlingar. Fokus för
undersökningen var därmed att studera studenters perspektiv kring sin egen inlärning av
programmering inom MOOC-plattformen Sololearn. Förhoppningen var att identifiera designprinciper som är bidragande till beteendeförändring för att sedan eventuellt kunna appliceras på framtida arbeten som berör lärande och MOOC-plattformar.
Ovanstående genomfördes utifrån en kvalitativ ansats bestående av en expertutvärdering,
dagboksmetoden, semi-strukturerade intervjuer samt en tematisk analys av den empiriska
data. Undersökningen är utförd utifrån ett strategiskt och bekvämlighetsurval bestående av
åtta (8) informanter. Följande medför att resultatet av undersökningen möjligtvis inte är
representativ och generaliserbar för den allmänna studenten. Dock identifierades ett antal
mönster ur den tematiska analysen som sedan relaterades till PSD-modellens dimensioner.
Dessa mönster kan eventuellt vara applicerbara på framtida MOOC-plattformar.
Resultatet av undersökningen uppdagade att studenternas motivation till beteendeförändring primärt påverkas av ett flertal behov, däribland individuella, sociala och funktionella.
Dessa behov har identifierats utifrån resultatet av den tematiska analysen.
Utvärdering av kunskap
Inom det individuella behovet identifierades motivationen styras av studenters strävan att
kunna utvärdera sina egna kunskaper. Detta innefattar designprinciperna:
•

Självkontroll

•

Reduktion

•

Övning

•

Belöning

•

Social Jämförelse

•

Konkurrens

Gemensamt skapar dessa ovanstående designprinciper förutsättningar för studenten att ta
till sig ny kunskap samt utvärdera denna genom övningar och belöningar. Studenter påverkas även av både yttre och inre motivationer. Yttre i form av att studenter har ett behov av
externa belöningar som kan leda till personlig vinning, som till exempel gratis betalfunktioner. Inre genom behovet av att utveckla interna förmågor och känna personlig utveckling.
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Social dimension
Det sociala behovet identifierades vara påverkat av en social dimension. Det vill säga en
strävan att jämföra kunskap med bekanta samt känna en tillhörighet till en social grupp.
Designprinciperna som innefattar detta är:
•

Konkurrens

•

Social inlärning

•

Normativt inflytande

Viktiga aspekter som har en positiv påverkan till motivationen är att konkurrera genom
tävlingar med andra bekanta och få belöningar i form av poäng, emblems och nivåer. Studenter finner ett behov av att känna sig socialt accepterade och inte uteslutna från sociala
sammanhang. Vidare påverkas motivationen även av användningen av spelmoment, både
för att vinna gentemot andra men även för att vidareutveckla sina egna kunskaper.
Flexibilitet
Studenters motivation påverkas även av funktionella behov, vilket bland annat innefattar
hur flexibla funktionerna på en MOOC-plattform är. Detta inkluderar designprinciperna:
•

Vägledande

•

Reduktion

Ovanstående designprinciper möjliggör en flexibilitet för användandet av MOOC-plattformar. Både utifrån tid, ekonomiska resurser och fysisk insats. Följande anses underlätta för
studenters engagemang och inlärning på MOOC-plattformar. Detta innebär att en plattform
bör vara tidseffektiv, prisvärd och tillgänglig, oberoende av fysisk plats.
Struktur
Det funktionella behovet identifierades även påverka motivationen genom hur strukturen
på en MOOC-plattform är utformad. Designprinciper som innefattar detta är:
•

Estetisk tilltalande

•

Vägledande

•

Kontrollerbarhet

•

Trovärdighet

Design med för mycket inslag av reklam och brist på information kring funktioner utgör att
ovanstående designprinciper anses avgörande för motivationen till beteendeförändring.
Detta för att hjälpa användaren genom funktioner och processer men även för att skapa
struktur till designen. Fortsättningsvis är det av vikt att kunna kontrollera information som
återfinns på plattformar för att bekräfta dess trovärdighet.
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Sammanfattningsvis har ovanstående 12 identifierade designprinciper visats ha en positiv
påverkan till beteendeförändring för studenter på en MOOC-plattform (se Tabell 6, s.46).
Vidare har persuasive design, genom denna undersökning, visats ha en central roll till ett
utökat engagerat lärande för studenter. Mot detta som bakgrund kan det vara fördelaktigt
att vid framtida utformningar av MOOC-plattformar lägga en större vikt till dessa designprinciper. Dock bör samtliga designprinciper som återfinns i PSD-modellen tas hänsyn till.
Detta för att tillgodose och optimera användarens förutsättningar till att uppnå ett målbeteende. Vidare bör MOOC-plattformar även ta användarens förmåga i beaktning, i synnerhet
tid, ekonomiska resurser och fysisk insats.
Tabell 6: De 12 identifierande designprinciperna som ansåg ha en positiv påverkan på studenters motivation till beteendeförändring.
Utvärdering av kunskap
Självkontroll
Reduktion
Övning
Belöning
Social jämförelse
Konkurrens
Social dimension
Konkurrens
Social inlärning
Normativt inflytande
Flexibilitet
Vägledande
Reduktion
Struktur
Estetiskt tilltalande
Vägledande
Kontrollerbarhet
Trovärdighet
Grå text = förkommer i flera kategorier
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9. Framtida forskning
I följande avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen i relation till framtida forskning
inom kontexten persuasive design, MOOC-plattformar och lärande.
Resultatet av undersökningen kan eventuellt agera som ett komplement vid framtida studier
inom ämnet persuasive design och MOOC-plattformar. Denna undersökning har identifierat
designprinciper som är bidragande för en positiv påverkan för motivationen till inlärning på
Sololearn. Dock kan resultatet inte generaliseras på samtliga MOOC-plattformar eller studenter. Inom ramen för framtida forskning skulle det vara fördelaktigt att genom en omfattande
expertutvärdering identifiera utsträckningen av designprinciper från PSD-modellen på
MOOC-plattformar. Detta för att agera som underlag till en kvantitativ enkätundersökning på
studenter som potentiellt skulle bekräfta resultaten av denna undersökning som utfördes inom
ramen för kandidatuppsatsen.
Avslutningsvis är de identifierade designprinciperna från undersökningen inte rangordnade
efter hur slagkraftiga för motivationen som de upplevdes vara. En framtida studie skulle därmed vara att utföra A/B-tester med olika designförslag som innefattar olika designprinciper.
Detta för att kvantifiera vilka designprinciper som anses ha en större påverkan på motivationen än andra. Avslutningsvis skulle en framtida iteration av denna undersökning kunna utföras med ett större, mer representativt urval där även undersökningsperioden var längre än
en vecka. Detta för att ytterligare bekräfta resultatets validitet samt få en utökad förståelse för
studenternas motivation till beteendeförändring inom kontexten lärande.
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11. Bilagor
Bilaga 1. Definition av designprinciper från PSD-modellen
Designprinciper

Definition

Hjälp med primära uppgifter
Reduktion (Reduction)

Ett system som reducerar komplexa uppgifter samt förenklar dessa hjälper användaren nå deras målbeteende.

Vägledande (Tunneling)

Ett system som vägleder användaren genom samtliga delar av processen kan
övertyga användarens beteende.

Anpassning (Tailoring)

Om informationen av systemet anpassas efter användarens behov, intressen, preferenser eller andra faktorer som är relevanta för användargruppen kan detta öka
möjligheten till övertalning.

Personifiering (Personaliation)

Ett system som erbjuder personligt innehåll eller tjänster har en större förmåga
till övertalning.

Självkontroll (Self-monitoring)

Ett system som håller reda på användarens prestationer eller status motiverar användaren till att uppnå målbeteenden.

Simulering (Simulation)

Genom att tillhandahålla simuleringar för användaren som visar på orsak och verkan finns det större chans för övertalning

Övning (Rehearsal)

Ett system som erbjuder användare möjligheten att repetera ett beteende ökar
chansen att attityder och beteenden i det verkliga livet ändras.

Hjälp med dialog
Beröm (Praise)

System som erbjuder beröm till användaren gör dessa mer påtagliga för övertalning.

Belöningar (Rewards)

System som belönar användarens målbeteenden kan ha en större övertalande effekt.

Påminnelser (Reminders)

Om ett system påminner användaren om deras målbeteenden är sannolikheten
större att användaren uppnår deras målbeteende.

Förslag (Suggestion)

System som ger relevanta förslag till användaren kan anses vara mer övertalande.

Likhet (Similarity)

System som efterliknar användaren har större chans för övertalning.

Estetiskt tilltalande (Liking)

Ett system som är estetiskt tilltalande för användaren har större chans att vara
övertalande.

Social roll (Social role)

Om ett system intar en social roll för användaren ökar sannolikheten att den anammas till ett övertalande syfte.
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Systemets trovärdighet
Ett system som upplevs trovärdig har större potential till övertalning.
Trovärdighet (Trustworthiness)

Expertis (Expertise)

Ett system som betonar ett erbjudande av relevant kunskap, erfarenhet och kompetens har större chans påverka användarens beteende

Visuell trovärdighet (Surface credibility)

Första intrycket är avgörande för användarens bedömning av systemets trovärdighet.

Likt med verkligheten (Real-world-feel)

Ett system som belyser människorna och organisationen bakom innehållet av systemet kommer ha mer trovärdighet

.

Auktoritet (Authority)

Ett system som hänvisar till auktoritet som t.ex. myndigheter har större övertalningseffekt.

Godkännande från tredje-parter (Third-party
endorsements)

System som hänvisar till välkända och respekterade källor upplevs vara mer legitima.

Kontrollerbarhet (Verifiability)

Ett system som underlättar för användaren att granska och kontrollera dess trovärdighet av innehållet genom externa källor, påverkar användarens upplevelse
av systemets legitimitet.

Sociala hjälpfunktioner
Social inlärning (Social learning)

Ett system som erbjuder användare möjligheten att observera andras aktiviteter
kommer detta öka deras motivation till att utföra ett målbeteende.

Social jämförelse (Social comparison)

Användare av ett system kommer ha större motivation att utföra ett målbeteende
om de kan jämföra deras prestationer med andra användare.

Normativt inflytande (Normative influence)

System som utnyttjar normativt inflytande eller grupptryck har större sannolikhet
att påverka en användare till att utföra ett målbeteende.

Socialt underlättande (Social facilitation)

Användare är mer troliga att utföra ett målbeteende om de ser andra användare
utföra samma beteende.

Samarbete (Cooperation)

Ett system kan motivera användare att anta ett målbeteende genom att utnyttja
människans naturliga drivkraft att samarbeta.

Konkurrens (Competition)

Ett system kan motivera användare att anta ett målbeteende genom att utnyttja
människans naturliga drivkraft att tävla.

Igenkännande (Recognition)

Genom att ett system erbjuder offentligt erkännande för en användare eller
grupp ökar detta möjligheten att de antar ett målbeteende.
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Bilaga 2. Identifierade designprinciper på Sololearn

Designprinciper inom huvudkategori

Definition

Hjälp med primära uppgifter

Reduktion (Reduction)

•
•
•
•
•
•

Kurser är indelade i olika moduler.
Code playground funktionen erbjuder en förbestämd mall.
Användaren behöver inte stänga taggar själv, sker automatiskt.
Förbestämda alternativ till frågor inom kurserna
Förbestämda kurspaket
Shortcuts

•

Sololearn erbjuder moduler som delar in kunskapen genom steg för
steg kurser.
Kommentarsfältet erbjuder användaren kunskap för att gå vidare till
nästa steg.
Instruktioner är numrerade som vägleder användaren genom att instruera vad användaren ska göra för att ta sig vidare till nästa steg.

•
Vägledande (Tunneling)
•

Anpassning (Tailoring)

•

Sololearn erbjuder kurser för samtliga målgrupper, då kurserna är indelade i kategorier.

•

Under fliken profil återfinns information som hur mycket XP användaren har, vilken nivå användaren är på och hur användaren har kvar till
nästa nivå
Vid kurserna visas en cirkel över hur långt användaren kommit inom
kursen.
Under fliken ”feed” kan användaren observera hur denne har presterat i utmaningar.
Under användarens profil och i ”feed” erbjuder Sololearn en dashboard som visar information om hur ofta användaren besökt applikationen och hur denne förhåller sig till andra användares presentationer.

Personifiering (Personaliation)

•
Självkontroll (Self-monitoring)

•
•

Simulering (Simulation)

Övning (Rehearsal)

•

Code playground tillåter användaren att testa programmeringskoder
för att se hur dessa skulle visas på en webbsida.

•

Sololearn erbjuder en funktion som tillåter användaren att testa sina
kunskaper genom att koda inför verkliga uppdrag.

•

Sololearn ger användaren meddelande om när denne uppnått en ny
nivå.
Sololearn berömmer användaren om denne dagligen användaren applikationen.
Vid korrekt svar av en kursfråga får användaren ett meddelande där
det står i grön text “correct”. Detta efterföljs även att ett ljud som
symboliserar om svaret är korrekt
Vid avslutat tävling mot en annan användare får användaren ett meddelande om denne vunnit.

Hjälp med dialog

•
Beröm (Praise)

•

•
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Belöningar (Rewards)

Påminnelser (Reminders)

•
•
•
•
•

Sololearn erbjuder certifikat av en avklarad kurs.
Sololearn erbjuder användaren experience points (XP)
Sololearn erbjuder användaren emblem vid avslutade uppdrag.
Användaren kan avancera till nya nivåer.
Beroende på nivå får användaren olika emblem som syns på profilbilden, som bland annat, bronsstjärna, silverstjärna och guldstjärna.

•
•

Sololearn skickar notiser till användaren om daily streak
Användaren får notiser om det är andra användare som vill utmana
denne i en tävling.
Användaren får en notis om en annan användare vill följa denne.

•

•
•
Förslag (Suggestion)

Likhet (Similarity)

Estetiskt tilltalande (Liking)

•

Inom kurserna erbjuds användaren att se relaterade kurser.
I kurserna erbjuds användaren tips och förslag över viktiga element av
ämnet som diskuterats. Detta visualiseras genom gula textrutor.
Om användaren misslyckas med en kurs ger Sololearn användaren förslag om att titta i kommentarsfältet.
Sololearn föreslår till användaren att testa koda själv.

•
•
•
•

Achievements
Feed
Chattfuktion
Länkar via Facebook

•
•
•

Minimalistisk design
Påminner om programmering
Night mode/Light Mode

•

Forum som erbjuder användaren att diskutera specifika ämnen med
andra användare.
Sololearn erbjuder användaren att ge direkt feedback

•

Social roll (Social role)
•
Systemets trovärdighet
•
Trovärdighet (Trustworthiness)

•
•

Inom kurserna visas det hur många användare som läst kursen, vilket
ökar trovärdigheten för den kursen
Antalet kurser ökar trovärdigheten
Frågorna som användas inom kursen är peer-reviewed

•
•
•

Första Enhetlig layout
Visar symboler för vardera kursen
Har många kurser att erbjuda

•

Kommentera och diskutera med andra användare som skapar kursfrågor

Expertis (Expertise)

Visuell trovärdighet (Surface credibility)

Likt med verkligheten (Real-world-feel)

Auktoritet (Authority)
Godkännande från tredje-parter (Third-party
endorsements)
Kontrollerbarhet (Verifiability)
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Sociala hjälpfunktioner
•
•
Social inlärning (Social learning)

•
•
•

•
•
Social jämförelse (Social comparison)
•

Offentlig profil som låter andra användare granska deras prestationer
Sololearn erbjuder användaren en feed som visar vad andra användare
studerar.
I feed-fliken visar även Sololearn vem som har vunnit över vem i tävlingar
Användare kan se vilka badges andra användare uppnått
Användare kan se vilka nivåer andra användare uppnått

Topplistor som offentliggör andra användarens XP, och vart i förhållande användaren själv befinner sig på listan
I funktionen utmaningar kan användare jämföra sitt resultat med den
andra, genom att se vad den andra användaren svarade rätt eller fel
på.
I viss grad kan funktioner som är nämnda under Social Inlärning även
innefatta att användaren jämför sina prestationer med andra.

•
•
•
•

Under fliken ”feed” kan användaren se sina följares aktiviteter
I funktionen forum kan användaren exempelvis dela kod
Användaren kan dela sina prestationer på andra sociala medier
Användaren kan följa och bli följd av andra användare

•

Användare kan se när en annan användare påbörjat en ny kurs eller
avslutat en kurs

•
•
•
•
•
•

Kommentarsfält
Diskussionsforum
Chatt
Följare
Skapa frågor till kurser
Kollaborativ kodning

Konkurrens (Competition)

•
•
•
•
•

Tävlingar
Topplistor
Nivår
Experience Points
Coding Challenges

Igenkännande (Recognition)

•
•
•

Sololearn erbjuder olika emblemer när specifika uppdrag har avklarats
Topplista
Beroende på nivå, visualiseras detta på profilbilden

Normativt inflytande (Normative influence)

Socialt underlättande (Social facilitation)

Samarbete (Cooperation)
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Bilaga 3. Mall för struktur på dagbok

Introduktion till undersökningen
Tack så mycket för att du har valt att delta i denna dagboksundersökning. Syftet med studien
är att få en bättre förståelse för dina känslor, tankar, åsikter och motiv av användandet av
applikationen Sololearn. Data som samlas in kommer att ligga till grund för resultatet av en
kommande kandidatuppsats. Samtliga personuppgifter kommer förbli anonyma. Det enda som
kommer att publiceras är kön, ålder samt citat.
Du kommer under perioden av en vecka att få utforska och aktivt använda applikationen. För
att vägleda dig genom applikationens funktioner har en separat guide skapats (se Bilaga:
Guide för Sololearn) med en förklaring av hur du kan använda Sololearn.
Efter varje dag som applikationen används ska du redovisa dina personliga redogörelser över
användandet av applikationen. Nedan följer en mall som visar på hur dessa redogörelser kan
skrivas.
När veckan är avslutad kommer en efterföljande intervju att hållas med dig. Under intervjun så
kommer mer ingående frågor om din upplevelse ställas. Tid och plats för detta diskuteras i
samråd med dig över messenger.

Dagbok Exempel
Nedan kommer en mall för dagboken, vänligen fyll i dessa mallar dagligen.

Förklaring av frågor samt begrepp:
Vad gjorde du på Sololearn idag: Här skriver du en redogörelse för varför du gick in på Sololearn och till vilket syfte.

Vilka funktioner använde du: Här skriver du vilka funktioner som du använde dig av. Dessa
kan till exempel vara kurser, leaderboards, kolla XP, tävlingar och forum.

Vad fick dig att använda dessa funktioner. Motivera vad som fick dig att använda funktionerna, Vad var drivande till att du valde just den funktionen? Motivera.
Hur har Sololearn bidragit till ditt lärande: Beskriv vilka funktioner som du anser har hjälpt
dig till din inlärning samt varför.

Frågor exempel:
Vad gjorde du på Sololearn idag? Idag har jag använt sololearn till att studera HTML, genom
att ta kursen HTML Fundamentals. Jag har avklarat 3 moduler.
Vilka funktioner använde du? Jag använde mig av kurserna och jag tävlade även med mot
min kompis i HTML Fundamentals.
Vad fick dig att använda dessa funktioner? Jag tycker att jag lär mig bäst när jag får utmana
mina kompisar, då det blir roligare att studera då.

Hur har Sololearn bidragit till ditt lärande? De interaktiva kvisserna har hjälpt mig att förstå
taggar och struktur bättre. Därför att det är snabbt och lätt att göra dem vilket gör att jag gör
fler och fler.
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Fördelar

Nackdelar:

Egna kommentarer:

Här skriver du vad du anser är fördelar med Sololearn. Tänk på funktionerna och designen av dessa.
Motivera.

Här skriver du vad du anser är nackdelar med Sololearn.
Tänk på funktionerna
och designen av dessa.
Motivera.

Här kan du skriva om du har
några egna kommentarer som
du anser inte tagits upp i frågorna.

Ex: Jag tycker funktionen att man
kan koda är bra för att jag känner
mer motiverad om jag får skriva
själv.

Ex: Riktigt roligt med att kunna
utmana kompisar!

Ex: Jag tycker att det är
svårt att koncentrera mig
när tävlingarna går på tid.
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Bilaga 4. Guide för Sololearns funktioner
Sololearn
Vägledning genom applikationen Soloteams funktioner, utforska gärna applikation mer än
vad som beskrivs i vägledningen. Nedan följer endast en referensram över de vanligaste
funktionerna.
Registering av konto på Sololearn:
•

Ladda ned applikationen Sololearn på mobilen genom App Store eller google play.

•

Öppna applikationen och tryck sedan på "Create new account".

•

Fyll sedan i email, namn (fullständigt namn) och lösenord.

•

Alternativt logga in med facebook eller Google konto.

•

Tryck sedan på "Sign up"

Utforska din profil
•

Tryck på din profilbild längst upp i högra hörnet.

•

Här kan du se en sammanfattning av hur bra du presterat i kurserna.

•

Detta inkluderar vilka badges du har samlat in, hur mycket XP du uppnått samt se dina
highlights genom att klicka på "highlights". Där kan du bland annat se vilken nivå du
uppnått samt hur många XP du har kvar tills nästa nivå.

Följ dina vänner (obligatoriskt)
• I din profil, klicka på symbolen med en människa och ett plustecken som ligger till höger din profilbild.
•

Du har nu kommit till "Discover Peers"-sidan. Här kan du lägga till och följa dina vänner som också använder Sololearn. Inför denna undersökning ska ni lägga till samtliga personer som deltar.

•

Detta gör du genom att klicka på sökknappen (förstoringsglas-symbolen) längst upp i
högra hörnet och sedan skriver in för och efternamn på personen du ska följa. Tryck
sedan på "Follow".

Under fliken "Learn"
• För att påbörja en ny kurs i applikationen klickar du på fliken "learn" som är placerad
längst ned i vänstra hörnet.
•

Sedan klickar du på den gröna knappen där det står "start learning now".

•

När du klickat på knappen får du upp alternativ för kurser. Välj den kursen du verkar
tycka är intressant.

•

När du klickat på kursen får du upp en översikt över vad du kan göra inom kursen
Du kan även finna en ordlista för varje kurs, genom att klicka på de tre prickarna
längst upp i högra hörnet och sedan välja "glossary".
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•

Allt inom kursen görs stegvis och du måste alltså börja med "overview" för att kunna
gå vidare till nästa modul.

•

När du klickat på "overview" får du upp de olika steg inom kursen som modulen innefattar.

Try it yourself
• Lektionerna består av informerande text, frågor och praktiska övningar där du själv
kan testa att skriva in kod.
•

För att göra detta klickar du på "Try it yourself" när den funktionen syns på skärmen.
Då kommer du till "Code Playground". Här kan du skriva in kod och sedan klicka på
"Run" för att se hur det du har kodat ser ut på en riktig hemsida.

•

För att gå tillbaka, klicka på vänsterpilen, längst upp till vänster.

Ju fler frågor och moduler som du klarar av desto mer XP samt badges kan du samla in.
Under fliken "Play"
• Under fliken play, som är placerad i längst ned i menyraden kan du välja att utmana
dina vänner i kvisser om det ni har lärt er i onlinekurserna.
•

Detta gör du genom att klicka på den gröna knappen där det står "starta challenge"

•

När du klickat på knappen väljer du först ett programmeringsspråk för att sedan välja
din motståndare.

•

För att hitta dina vänner kan du trycka på fliken "followers"

När du tävlar mor andra motståndare samlar du även här in XP
Leaderboards
• Klicka på hamburgemenyn längst upp i vänstra hörnet.
•

Klicka sedan på "Leaderboard"

•

Här kan du se hur bra du presterat jämfört med andra. Du kan jämföra mot de du följer,
de som bor i samma land som dig och globalt.

Discuss
•

Under fliken "Discuss" finns det ett forum där frågor som berör kodning delges. Här
kan du även söka efter specifika frågor som du har. Du gör detta genom att klicka på
förstoringsglaset högst upp på applikationen.
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Bilaga 5. Intervjuguide

Ålder:

Datum:

Tid:

Tack för att du har tagit dig tid till att medverka i denna intervju. Syftet med denna undersökning är att studera din interaktion med den lärandeplattformen Sololearn för att få en djupare
inblick i dina upplevelser över dess funktionalitet. Vi kommer därför den nästkommande timmen be dig att först svara på frågor som rör ditt användande av applikationen. Resultaten av
denna intervju kommer att användas till en c-uppsats som berör persuasive design och lärandeplattformen Sololearn.
Det vi är intresserade är att få ta del av ditt perspektiv och din egen upplevelse av ditt användande av Sololearn. Vidare bygger denna intervju på dina egna personliga redogörelser från
det tidigare momentet i denna undersökning, dagboken. Vi kommer att spela in denna intervju,
detta är endast för vårat eget bruk och all information kommer att vara anonymt. Vi kommer
att använda delar av denna intervju i form av citat. Du får självklart godkänna samtliga citat
innan publicering. Är detta okej?
Berätta lite om dig själv, vilken utbildning går du och hur länge har du studerat? Vad är dina
intressen och det du tycker mest om inom din utbildning? Finns det ämnen inom din utbildning
som du föredrar eller använder aktivt i vardagen? Vad har du för relation till programmering?

1. Hur upplever du att designen har bidragit till din inlärning av programmering? (Liking)
o Hur upplever du strukturen av Sololearn? (Tunneling & Ruducation)
o Anser du att designen leder dig till utförande av funktioner som återfinns på
Sololearn. Varför? Varför inte? (Tunneling)
2. Hur upplever du att Sololearn anpassar sig efter dina behov och preferenser?
o Hur har detta påverkat din inlärning av programmering? (Personalization)
3. Hur upplever du att Sololearn bistår dig med att hålla koll på dina framsteg inom
applikation? (Self-monitoring)
o Hur påverkar detta din motivation till din inlärning? (Self-monitoring)
o Vad hade Sololearn kunnat göra annorlunda inom denna aspekt? Varför? (Selfmonitoring)
4. Hur upplever du experience point (XP) i Sololearn? (Reward)
o Hur har detta påverkat din inlärning?
o Hur har detta påverkat din motivation?
o Varför? Varför inte?
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5. Hur upplever du Sololearns trovärdighet? (Trustworthiness)
o Vad anser du gör en lärandeplattform trovärdig? (Trustworthiness)
o Vad finner du trovärdigt/inte trovärdigt på Sololearn? (Trustworthiness)
6. Hur upplever funktionen på Sololearn där du kan jämföra och granska andras prestationer? (Social comparison & Social learning & Normative influence & Competition)
o Hur påverkar detta din motivation till inlärning?
o Varför? Varför inte?
o Spelar det någon roll vem det är som du granskar eller jämför med? Varför?
7. Hur upplever du topplistor? (Social comparison & Competition)
o Hur har detta påverkat din inlärning?
o Hur har detta påverkat din motivation?
o Varför? Varför inte?
o Vilken topplista var mer motiverande? Varför?
8. Hur upplever du funktion att kunna tävla mot andra användare? (Social comparison
& Competition)
o Hur har detta påverkat din inlärning?
o Hur har detta påverkat din motivation?
o Varför? Varför inte?
o Spelar det någon roll vem du tävlar emot? Varför? Varför inte?
9. Vad är dina intryck av “community”-delen av sololearn? (forum, kommentarsfält,
chatt, feed)? (Social facilitation & Social comparison & Social learning & Normative influence)
o Hur har detta motiverat din inlärning?
10. Hur upplever du funktionen “code playground”? (Simulation)
o Hur har detta påverkat din inlärning?
o Hur har detta påverkat din motivation?
11. Hur upplever du upplägget av steg för steg kurser? (Rehearsal & Reduction)
o Hur har detta påverkat din inlärning?
o Hur har detta påverkat din motivation?
o Gick du någonsin tillbaka i kurserna för att öva att repetera ett steg. Om ja, hur
påverkade detta din inlärning och motivation?
12. Hur upplever du notifikationerna på Sololearn? (Praise)
o Bidrog detta till din motivation att fortsätta använda applikationen?
o Varför? Varför inte?
13. Vilka funktioner skulle du önska fanns tillgängliga på Sololearn för att skapa en mer
engagerad inlärning?
o Varför?
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14. Tror du att lärandeplattformar som Sololearn kan motivera till ingående inlärning av
programmering?
o Varför? Varför inte?
15. Vad i interaktion av Sololearn skulle motivera dig till inlärning av programmering?
• Tillfredsställelse/Smärta
• Hopp/Rädsla
• Social acceptans/Uteslutning
16. Vad skulle få dig att inte använda en lärandeplattform för programmering?
•
Tid
•
Pengar
• Fysisk insats
• Intensivt tänkande
• Normbrytande
• Förändring av rutin
17. Hur upplever du att Sololearn uppmuntrar till egen utforskning av applikationen?
(Autonomi)
o Varför? Varför inte?
o Hur har detta påverkat din inlärning?
18. Hur påverkas din inlärning av att ha följare på Sololearn? (Gemenskap)
o Varför? Varför inte?
19. Hur upplever de belöningar som Sololearn erbjuder? (Emblem, Certifikat) (Kompetens)
o Hur har detta påverkat din inlärning?
20. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta använda Sololearn även efter undersökningen?
o Varför/Varför inte?
21. Om du utgår ifrån din syn på programmering idag, vad i Sololearn skulle få dig
att fortsätta programmera?
22. Har du något mer du skulle vilja tillägga?
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