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Abstract 

How to motivate yourself to learn has always been an area of interest, gamification has 
become a way of capturing and enhancing ones motivation. But how should the learning 
applications be designded to maximize the users motivation? This paper adresses wether 
Yu-Kai Chous framework Octalysis, is applicable on learning applications. The study is 
conducted by using a modified set of heuristics that are applied to the evaluated 
applications to gather data that is then used to evaluate the framework. The paper 
concludes that the framework can be used to evaluate learning applications but it should 
be modified to improve the results. This modified framework is presented in the 
conclusion of this paper. 
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1. Inledning 
Gamification är en metod där designern implementerar spelelement i applikationer som 
traditionellt sett inte har några. Det används för tillfället på en rad olika sätt, alltifrån enkla 
applikationer där man vill öka antalet betalande användare till sociala nätverk där man vill 
maximera användarantalet genom användningen av gamification. Söktermen “gamification” 
på Google Scholar resulterar i skrivande stund i 9890 resultat, vilket visar att gamification är 
ett ämne som väcker många frågor bland de som studerar inom områden som hanterar 
ämnet. När vi påbörjade den här studien frågade vi oss själva vad termen gamification 
innebär. Efter en del sökning verkade det som att många ansåg att gamification var en 
blandning av implementation av poäng och poängtavlor i applikationer där de normalt inte 
används. Det var ju trots allt inte därför vi tyckte om våra favoritspel, det var givetvis kul att 
jämföra sina poäng med vännerna men spelen var mycket mer än bara det. Sökningen visade 
också hur gamification kan bli fel om det används på fel sätt, det sociala nätverket 
Foursquare.com används ofta som skräckexempel för vad som händer när användarna 
endast jagar poäng istället för att använda applikationen så som utvecklaren tänkt sig 
(McGhie, 2013). Vi ville utröna hur gamification bör användas vid utveckling av pedagogiska 
applikationer, hur ska man göra applikationerna motiverande och samtidigt lärande? Hur 
skiljer sig gamification design mellan vuxna och barn, och kan vuxna motiveras av samma 
aspekter som barn? Vi ville hitta ett ramverk som var lätt att använda och som fokuserade på 
fler aspekter än poäng. Vi hittade ramverket Octalysis (Chou, 2015) som är designat av Yu-
kai Chou, en föreläsare och beteendevetare som har föreläst på bland annat Stanford 
University och Tedx och arbetat med stora företag som eBay, HP och Cisco.  

1.1 Problemformulering & Syfte 
Hur fungerar Chous ramverk Octalysis för att designa och utvärdera pedagogiska 
applikationer för vuxna? Vilka av de drifter som Chou presenterar i Octalysis återfinns i 
pedagogiska applikationer för vuxna? Vi vill utvärdera hur Chous ramverk Octalysis kan 
användas för att designa och utvärdera pedagogiska applikationer för vuxna.  

Vi vill gärna utöka förståelsen för gamification och på vilket sätt det implementeras inom 
pedagogiska applikationer för att öka motivationen hos användaren. Förhoppningsvis är den 
här uppsatsen ett steg åt det hållet. 

 

2. Bakgrund och relaterad forskning 

2.1 Gamification 
När man behandlar ämnet gamification är det vanligt att mottagarens initiala tanke dras till 
poäng och medaljer. Gamification handlar dock om något mer. Det handlar om att använda 
spelelement i applikationer som normalt inte har sådana. Bortsett från poäng och medaljer 
kan motiverande faktorer såsom överraskningar användas för att öka användarens 
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motivation, det anses fortfarande vara gamification. Gamification kan definieras på många 
sätt och implementeras på varierande nivåer. Vi har valt att använda definitionen som 
beskrivs i artikeln “From Game Design Elements to Gamefulness: Defining ‘Gamification’”. 
Definitionen de kommer fram till är att gamification är användandet av speldesign element i 
en icke-spelapplikation. (Deterding et al, 2011) 

Det är vanligt att man använder points, badges and leaderboards (PBL) inom 
gamification. PBL används när man vill ge poäng till användare, dessa poäng leder sedan till 
att användaren vid ett förutbestämt antal poäng får medaljer eller andra utmärkelser och 
rankas därefter i poängsystemet. Detta ska väcka användarens tävlingsinstinkt och på det 
sättet motivera hen att fortsätta använda applikationen (Hoshi, 2015). Detta är dock en 
väldigt liten del av gamification design och det finns tillfällen då det inte lyckats så bra. Detta 
kan man se i bland annat det sociala mediet Foursquare som var en applikation och ett 
medium där man checkade in i fysiska butiker och den som hade flest incheckningar blev då 
borgmästare över den butiken. Applikationen blev till en början väldigt populär, men med 
tiden insåg användarna att titeln borgmästare inte hade något egentligt värde. Foursquare 
drabbades därför av en inflation av poäng kombinerat med att poängen inte hade något värde 
och detta gjorde att applikationen snabbt förlorade användare (Hall, 2013). Gamification är 
dock mer avancerat än i Foursquare fallet och handlar inte bara om poäng, om poäng ska 
implementeras är det också viktigt att man väcker tävlingsinstinkten hos användarna. 
Förutom tävlingsinstinkt finns det flertalet andra drifter som motiverar människor, till 
exempel nyfikenhet, sociala aspekter och kreativitet. Gamification är en metod där man 
använder användarens grundläggande drivkrafter för att motivera användare. Ryan och 
Decis (2000), self determination theory (SDT) används ofta för att beskriva hur inre och yttre 
motivation påverkar oss. Enligt SDT finns det två olika typer av motivation, yttre och inre. 
Yttre motivation är någonting bortom aktiviteten som motiverar oss, inre motivation är när 
aktiviteten i sig självt är motiverande. Exempelvis lön är en yttre motivering medan att spela 
ett spel kan vara motiverande i sig självt. Gamification försöker omvandla aktiviteter som 
kräver yttre motivation till aktiviteter som är roliga och därför motiverande i sig självt. SDT 
vilar på teorin cognitive evaluation theory (CET) som beskriver vad som krävs för att främja 
inre motivation enligt teorin krävs att objektet känner sig kompetent, att denne besitter 
självstyre över sysslan den utför och att denne får feedback. Ryan & Deci (2000) Det betyder 
att man bör ha dessa tre faktorer i åtanke när man designar applikationer som ska motivera 
användare.  SDT är dock närmare besläktat med psykologi än informatik, och det ligger 
därför utanför vårt forskningsområde. Det ligger inte inom ramen för vår studie att diskutera 
dessa teorier allt för ingående, men vi kommer ändå luta oss tillbaka på de fynd som gjorts i 
psykologi för att stödja de teorier som presenteras längre fram. Genom att kunna använda 
oss av psykologiska teorier kan vi validera våra egna resultat ytterligare.   

De gamification-ramverk som finns är enligt oss ofullständiga och fokuserar till stor del på 
poäng och medaljer. Vi vill gärna utöka förståelsen för gamification och styra gamification 
studierna mot ett human center design håll. Förhoppningsvis är den här uppsatsen ett steg i 
den riktningen. I följande kapitel presenterar och sammanfattas relaterad forskning inom 
gamification för att ge läsaren en djupare förståelse för det område uppsatsen behandlar.  
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2.2 Game: A design process framework 
Game är ett ramverk som skapades av Andrzej Marczewski (2015) det bygger på Richard 
Bartles four player types. Game ramverket är välkänt och används inom interaktionsdesign. 
Det fokuserar på design av applikationer och inte på utvärdering av en redan existerande 
applikation. Det är också mer instruktionsliknande i sitt utförande. Marczewski listar vad 
designern bör tänka på under produktions och designfasen. Han använder en 
vidareutveckling av four player types av Bartles för att beskriva vilken typ av motivation som 
ska byggas in beroende på vilken målgrupp applikationen har. Eftersom Game till stor del 
baseras på de fyra spelartyperna är den skapad ur ett perspektiv där man designar för dessa, i 
jämförelse till Octalysis som istället är skapad på ett sätt där man designar baserat på en eller 
flera kärndrifter. Båda sätten beskriver egentligen samma sak men ur olika perspektiv 
(Marczewski, 2015).  

2.3 Pedagogiska Applikationer 
I och med att digital teknologi blir alltmer tillgänglig har användandet av pedagogiska 
applikationer blivit allt vanligare. I Sverige är det vanligt att skolan lånar ut datorer till barn 
som de får använda under sin skolgång. Tillgängligheten av digital teknologi har också skapat 
en stor marknad där utvecklare försöker skapa applikationer med målet att lära barn eller 
vuxna en uppgift eller ett ämne. Pedagogiska leksaker har funnits under en längre tid, se på 
exempelvis Mister Magister som var en digital leksak där man kunde lära sig räkna 
matematik och stava. Dock erbjuder datorer, smartphones och surfplattor mycket större 
möjligheter än vad tidigare leksaker kunnat göra. Främst tack vare modernare grafik och att 
det blivit enklare att skapa applikationer. Detta gör det enkelt för programutvecklare att 
prova nya applikationer utan att behöva utforma en helt ny fysisk produkt. Som ett exempel 
har webbsidan elevspel.se en rad olika spel där barn och vuxna kan lära sig matematik eller 
stavning. Pedagogiska applikationer är dock inte begränsade till barn, det finns många 
applikationer som är riktade mot vuxna. Dessa kan exempelvis användas för att lära sig spela 
instrument eller ett nytt språk. Det som skiljer applikationer från traditionellt lärande är 
deras möjlighet till en interaktiv upplevelse där användaren har möjlighet att få feedback 
eller lärandet anpassat till dennes kunskapsnivå. Applikationerna använder också mycket 
bilder istället för text. Att använda poäng, utmärkelser och poängtavlor är också vanligt. 
Applikationerna är ofta utformade på samma sätt, användaren får först enkla uppdrag som är 
lätta att genomföra, och får poäng när denne klarar uppdragen sedan ökar uppdragen i 
svårighetsgrad. Det finns ofta en social komponent som gör det fördelaktigt att locka vänner 
till spelet. Fördelen med pedagogiska applikationer jämfört med att lära sig genom en bok är 
att den pedagogiska applikationen ofta har lägre trösklar vilket gör det enkelt att komma 
igång. Man får också snabb feedback i olika former. 

Det är väldigt svårt att hitta studier som fokuserar på pedagogiska applikationer för 
vuxna, de flesta studier riktar sig istället till barn och hur användningen av applikationer kan 
hjälpa dem. Ett vanligt sätt är att göra detta är att studera hur användningen av surfplattor 
påverkar studieresultaten på en ung skolklass. Exempelvis Bergman et al. (2014) där 
surfplattans inverkan på läromiljön i förskolor studeras. Eller Swärdh (2007) där studien 
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utredde om webbaserade matematikuppgifter kan användas som ett inslag i den vanliga 
undervisningen.  Dessa svarar dock inte på våra frågor och de är svåra att applicera till vår 
frågeställning. 

2.4 The Octalysis framework 
Octalysis är ett ramverk designat av Yu-Kai Chou, en amerikansk gamification pionjär som 
har haft som mål att optimera implementationen av bra gamification inom 
interaktionsdesign. Ramverket är baserat på Chous 12 åriga erfarenhet och forskning inom 
området Gamification. Chou definierar termen Gamification enligt följande:  
 
“Gamification is the craft of deriving fun and engaging elements found typically in games 
and thoughtfully applying them to real world or productive activities.” (Chou 2015, s.8)  
 
Chou vill gå ifrån termen gamification och istället använda Human Focused Design. Han 
menar att spel är skapade för att ge användarna en optimal upplevelse, och det är denna 
design som ska kopieras. Enligt Chou är inte gamification programutveckling där 
spelelement implementeras utan det är istället design där den mänskliga upplevelsen 
optimeras. Human Focused Design fokuserar på optimering av mänsklig motivation snarare 
än optimering av funktionell effektivitet. Mänsklig motivation kan beskrivas med hjälp av att 
man förstår att alla människor har olika känslor, ambitioner, osäkerheter och anledningar till 
varför vi vill eller inte vill göra vissa saker. Human Focused Design optimerar 
implementationen av dessa känslor och bidrar på så sätt till ökad och bättre 
användarupplevelse. Chou använder dock termen gamification eftersom det är en term som 
många känner till. 

De två huvudsakliga frågor som står till grund för uppbyggnaden av ramverket adresserar 
hur man kan göra spel mer meningsfulla samt hur man kan göra det verkliga livet roligare.  
Ramverket är uppdelat i åtta olika drifter där varje drift representerar de olika 
designaspekter som Chou anser att man bör ha i åtanke när man implementerar 
gamification. Octalysis visualiseras därför som en oktagon där varje hörn representerar en av 
de åtta olika drifterna som Chou lyfter fram (Chou, 2015).  

Nedan presenteras de åtta drifterna som enligt Chou motiverar användare. 
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Figur 1. Octalysis (http://www.yukaichou.com). 

2.4.1 Drift 1 - Epic Meaning & Calling 
Epic meaning & calling är den första driften av de åtta som ingår i Octalysis. Epic meaning 
and calling motiverar användare genom att få dessa att tro att de deltar i någonting som är 
större än de själva. Det är ett vanligt inslag i de flesta riktiga spel, användaren är en hjälte 
som ska rädda världen undan säker förstörelse. Hur driften fungerar kan ses i bland annat 
Wikipedia, där människor arbetar gratis för redigera och bidra med material för att förbättra 
och utbilda världen. (Chou, 2015) 

2.4.2 Drift  2 - Development & Accomplishment 
Development & accomplishment är ett sätt att visa användarna hur långt de kommit och hur 
det går för dem och på det sättet motivera dem. Det är en av de vanligaste sätten att 
implementera gamification. Det brukar göras genom att använda points, badges and 
leaderboard eller PBL som det brukar förkortas. Det är dock viktigt att notera att 
development & accomplishment är mer avancerat än PBL. Ett vanligt sätt att använda sig av 
drift två är att bryta ner en stor uppgift i flera små, genom att göra detta får användaren en 
känsla av att denne alltid gör framsteg. (Chou, 2015) 
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2.4.3 Drift 3 - Empowerent of Creativity & Feedback 
Chou anser att creativity & feedback är den grundläggande driften i vanliga spel. Han 
använder jämförelsen mellan schack och luffarschack för att visa hur den fungerar. 
Luffarshack har ett begränsat antal manövrar spelarna kan utföra och om två vana användare 
möter varandra slutar det oftast utan vinnare. Schack å andra sidan har ett nästan 
obegränsat antal drag och ger därför användaren möjligheten att uttrycka sin kreativitet och 
hitta nya lösningar på problem som uppstår i spelet. Detta syns också i många spel där 
användarna kan välja att utforska världen på olika sätt istället för att vara låst till ett narrativ. 
(Chou, 2015) 

2.4.4 Drift 4 - Ownership & Possession 
Drift nummer fyra är den drift som motiverar användare när de känner ägande eller innehav 
till någonting i spelet till exempel en karaktär eller artefakter som karaktären äger. Eftersom 
du är ägaren till något vill du gärna förbättra det eller se till att ingen annan stjäl din artefakt. 
Driften ownership & possession gör att en användare vill samla på sig värdefulla artefakter i 
spelet för att kunna visa upp dessa för andra användare. Drift fyra kan också förstärkas 
genom att man låter användaren personifiera sin karaktär och sitt konto. Genom att göra 
detta vill man att användaren ska identifiera sig med karaktären. Farmville var ett populärt 
Facebookspel där användare tog hand om en virtuell farm, i farmen kunde användare 
modifiera gården, och de kunde också uppgradera artefakter. De fick en känsla av att de ägde 
någonting och att det hade ett värde. (Chou, 2015) 

2.4.5 Drift 5 - Social influence & Relatedness 
Drift nummer fem behandlar den sociala aspekten av gamification. Den beskriver hur 
människor gärna jämför sig med andra och mäter sina framgångar. Det finns också positiva 
egenskaper med drift fem, bland annat vill människor gärna hjälpa varandra i spel eller spela 
tillsammans. Om det är ett spel där man spelar i grupp vill användaren ogärna svika sin 
grupp och kanske därför väljer att fortsätta spela bara för att inte göra de andra 
medlemmarna i gruppen besvikna. I spelet Clash of Clans är man medlem i en klan där man 
tillsammans i klanen utkämpar krig, som medlem i klanen vill du ogärna missa krigen 
eftersom du då sviker klanen. Chou (2015) 

2.4.6 Drift 6 - Scarcity & Impatience 
Scarcity & impatience beskriver hur människan gärna vill ha någonting som det finns en 
begränsad mängd av eller som det är svårt att få tag på. Genom att begränsa antalet av en 
artefakt kommer artefakten bli mer värdefull för spelarna. Det går också att göra artefakterna 
svåra att få tag på eller begränsa dem till en högre nivå av användare (Chou, 2015). Detta gör 
att spelarna på de lägre nivåerna ser vad de kan få om de bara fortsätter spela lite till. Ett 
tydligt exempel på detta är skins i det populära spelet Counter-Strike, användare får speciella 
texturer till sina vapen som gör att vapnen ser annorlunda ut. Dessa skins får man genom 
slumpmässiga drops och ju längre tid man spelar desto större chans att man får en 
slumpmässig drop. Nya användare ser hur de mer rutinerade spelarna har vackra och 
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ovanliga skins och vill såklart själva ha dessa. Detta leder till att nya användare fortsätter 
spela och bidrar på så sätt till ökad motivation. Chou (2015) 

2.4.7 Drift 7 - Unpredictability & Curiosity 
Unpredictability & curiosity är driften som förklarar människans nyfikenhet och besatthet av 
möjligheter där utgången inte är given. Enligt Chou (2015) blir människan nyfiken av att inte 
veta det exakta konsekvensen av en åtgärd. Det är detta som gör att människor spelar på 
maskiner som ger slumpmässig vinst. Det har gjorts en del studier om hur belöningar 
påverkar människor och en studie genomförd av Lepper och Nisbett (1973) tyder på att 
belöningnar kan öka motivationen om de implementeras på rätt sätt. I studien delades ett 
antal barn in i tre grupper. Den första gruppen fick veta att de skulle rita och att alla som 
ritade skulle få ett band. Grupp nummer två fick också band efter att de ritat. De fick dock 
inte veta på förhand att de skulle få band. Grupp nummer tre fick bara rita utan belöning. 
Slutsatsen av studien blev att grupp nummer ett blev mer fokuserade på banden och tappade 
därför intresset att rita om de inte fick band, grupp nummer två blev mer motiverade att rita 
eftersom det är kul att rita och kanske få ett band. Grupp nummer tre fortsatte som vanligt. 
Studien av Lepper och Nisbett illustrerar hur belöningar både kan öka och minska 
motivationen. Studien visar också att slumpmässiga belöningar kittlar människans 
nyfikenhet utan att förminska den ursprungliga motivationen. Chou (2015) 

2.4.8 Drift 8 - Loss & Avoidance  
Den åttonde driften motiverar användare genom rädsla för att förlora någonting. Det kan 
vara liv i spelet eller någonting i verkligheten till exempel en rabattkod på en vara. Loss & 
avoidance kan också ta sig uttryck på andra sätt, till exempel att en användare investerat 
mycket tid och ibland också pengar på ett spel. Eftersom man spenderat pengar och tid på ett 
spel vill man inte sluta spela det eftersom allt man investerat i det då skulle bli värdelöst. 
(Chou, 2015) 

2.5 Blackhat och Whitehat gamification  
Chou (2015) menar att det går att dela in gamification i Blackhat gamification och Whitehat 
gamification där Blackhat-drifterna är mer negativa och kan ta fram en manisk sida hos 
användarna medan Whitehat-drifterna får användaren att känna sig kreativ och få använda 
sig av sitt intellekt. Cores 1-3, d.v.s. Epic Meaning & Calling, Development & Accomplishment 
och Empowerement of Creativity & Feedback räknas till Whitehat medan 6-8 dvs. Scarcity & 
Impatience, Unpredictability & Curiosity, och Loss & Avoidance räknas som Blackhat. 
Resterande drifter anses vara neutrala och påverkar inte applikationen på ett black- eller 
whitehat sätt. Att använda sig av Blackhat-drifter behöver i sig inte vara något negativt, men 
applikationer som fokuserar för mycket på dem riskerar att få användaren att associera för 
mycket negativitet och känsla av tvång till applikationen (Chou, 2015), och därmed sluta 
använda den. I analyser gjorda med Chous ramverk representeras Blackhat och Whitehat 
genom att de drifter som räknas till Whitehat befinner sig på övre delen av oktagonen och de 
som räknas till Blackhat på den undre delen. Detta gör att man enkelt kan se om en 
applikation t.ex. skulle vara överrepresenterad vad gäller Blackhat-drifter. 
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2.6 Yttre och inre motivation i Octalysis 
I ramverket beskrivs yttre och inre motivation med hjälp av drifter som återfinns på höger 
eller vänster sida om oktagonen. Det är alltid eftersträvansvärt att försöka få användaren att 
känna inre motivation till det denne gör. Detta leder oftast till en bättre upplevelse och till 
bättre resultat. Det är därför gamification används, för att försöka omvandla yttre motivation 
till inre (Hoshi, 2015).  

2.7 Octalysis Tool 
På Yukaichou.com finns ett verktyg uppbyggt för att hjälpa utvärderare att utvärdera sina 
applikationer och produkter. Verktyget fungerar väldigt simpelt och är baserat på ett 
poängsystem där man ger de åtta olika drifterna ett värde på skalan 1-10 beroende på hur 
mycket och hur bra de olika drifterna är implementerade i en applikation. Beroende på hur 
många poäng de olika drifterna blir tilldelade så förändras oktagonen och blir på så sätt 
anpassad för just den applikationen. En viktig sak att nämna angående oktagonen är att den 
vänstra sidan baseras på yttre motivationsfaktorer medan den högra sidan baseras på inre 
motivationsfaktorer. Epic meaning & calling och loss & avoidance är drifter som kan vara 
både inre och yttre. Ett exempel på hur en analys av en applikation med väldigt mycket inre 
motivation skulle kunna se ut enligt bilden nedan.  

 

Figur 2. En bild från yukaichou.com som representerar en analys av en applikation med 
mycket inre motivation.  Det finns även möjlighet att infoga kommentarer till varje drift, 
något vi inte använt oss då vi sparade våra observationer och kommentarer i ett separat 
dokument. 
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3. Metod 
Octalysis är enligt oss ett väldesignat ramverk som lyfter fram vikten av alla drivkrafter som 
motiverar människor till att spela sina favoritspel. Ramverket är designat som en oktagon där 
varje hörn i oktagonen motsvarar en core drive eller som vi väljer att kalla det drift som 
motiverar användare till att utföra en önskad handling. Han delar också upp oktagonen i 
whitehat- och blackhatmotivation där whitehat använder positiv motivation medan blackhat 
använder negativ dito. Ramverket kommer att beskrivas utförligare längre fram i uppsatsen. 
Vi ansåg att detta ramverk skulle fungera bra som en utgånspunkt för den studie vi ville 
genomföra. Detta avsnitt tar upp hur vi med hjälp av Chous ramverk Octalysis analyserat 
pedagogiska applikationer för att komma fram till de slutsatser som vi dragit.  

3.1 Inspektionsmetod 
“Heuristic evaluation refers to a number of methods in which a person trained in HCI and 
interaction design examines a proposed design to see how it measures up against a list of 
principles, guidelines or ‘heuristics’ for good design. “ (Benyon, 2005)  
 
Vi utvärderade Octalysis genom att använda oss av tillvägagångsättet inspektionsmetod. Vi 
valde att utföra en utvärdering av sex pedagogiska applikationer där drifterna i Octalysis 
användes som heuristiska regler. Målet med utvärderingen var att upptäcka och beskriva 
Chous drifter i de utvärderade applikationerna. Genom att göra detta kan man se vilka drifter 
som används och hur de implementerats för att samla data för utvärdering av ramverket. 
Eftersom vi utvärderar flertalet applikationer behövs en metod som är både snabb och 
effektiv. De som utvärderar måste också vara insatta i Chous ramverk och gamification. Det 
var också nödvändigt att ha flera utvärderare eftersom deras resultat i viss mån är subjektiva. 
Om vi använde oss av vanliga användare skulle dessa också varit tvungna att använda 
applikationen under en längre tid för att kunna ge tillförlitlig data. Vi bedömde att det hade 
varit väldigt svårt att hitta användare som hade möjlighet att använda applikationen och som 
dessutom hade kunskap om Octalysis och på det sättet kunde utvärdera applikationerna 
genom det ramverket. 

Enligt Dumash och Redish (1994) är det vanligt att användbarhetstester tar cirka åtta till 
tolv veckor att genomföra. På grund av dessa faktorer bedömde vi att inspektionsmetod 
skulle vara lämplig för ändamålet. Genom att använda de principer som finns i Octalysis i en 
utvärdering kan vi analysera de sex applikationerna vi valt.   

Enligt studier utförda av Nielsen & Molich krävs det tre-fem personer som genomför fem 
individuella utvärderingar för att hitta problem i en applikation. Enligt studier de utförde 
hittades mellan 50-70% av alla användbarhetsfel vid testning med fem experter. (Nielsen & 
Molich, 1990) Därför beslutade vi oss för att utvärderingarna skulle genomföras individuellt 
av oss tre och efter själva utvärderingarna sammanställde vi data från allas utvärderingar och 
analyserade dem. Denna metod kunde ha kombinerats med användartester men på grund av 
begränsat tidsutrymme och ekonomiska medel hade vi inte möjlighet att göra detta. 
Användbarhetstester hade också varit mindre lämpligt eftersom vi utvärderar ramverket och 
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inte applikationerna. Det bör också noteras att användare som är mindre informerade om 
gamification och de drifter som påverkar användare kan ha svårt att identifiera dessa, därför 
är det lämpligare att använda utbildade personer som troligtvis har lättare att identifiera 
drifterna. 

 
 
 
 

3.2 Urval av applikationer 
Den här uppsatsen kommer att fokusera på de tre fälten, språk, programmering och 
instrument. Skälen till att studera sådana applikationer istället för applikationer som riktar 
sig mot barn är det medvetna valet att lära sig. Ett barn som väljer att spela ett spel den 
tycker är roligt kanske inte är medveten om att denne lär sig matematik. Samtidigt kan det 
också vara så att denne är tvingad till att använda applikationen av till exempel sina föräldrar 
eller lärare. Vi vill att användaren ska göra ett medvetet val att lära sig till exempel 
programmering när denne väljer att öppna applikationen. Därför valde vi att fokusera på 
applikationer som i första hand riktar sig till äldre användare. Urvalet av applikationerna 
som analyserades gjordes genom att vi valde tre olika områden vi ville fokusera på. Vi valde 
inlärning av språk, musik och programmering. Skälet till att dessa tre områden valdes var för 
att det är aktiviteter som många har som fritidsintressen, och därför redan är motiverade att 
lära sig. Urvalet av de mobilbaserade pedagogiska applikationer genomfördes genom att vi 
studerade antalet användare och vilket betyg de fått i Google Play Store eller iTunes. Vi valde 
därefter de applikationer med många användare och högt betyg. Codecombat och 
Codecademy lär ut programmering, och används bara på dator då programmering fungerar 
bäst när man använder ett fysiskt tangentbord. Vi kände till dem sedan tidigare och vi 
verifierade deras legitimitet genom att läsa recensioner om dem. De utvalda applikationerna 
presenteras i listan nedanför, en mer ingående beskrivning finns under nästa kapitel 
 

• Codecombat - Programmering 
• CodeCademy - Programmering 
• Piano Dust Buster 2 - Instrument  
• Guitar boots - Instrument 
• Duolingo - Språk 
• Memrize - Språk 

 
Uppsatsen fokuserar på ramverket och inte på applikationerna, därför spelar det ingen 

större roll vilka applikationer som analyseras, förutsatt att det är applikationer där 
gamification används för att motivera användarna. Eftersom vi inte hade några ekonomiska 
resurser begränsades vi på så sätt genom att vi enbart kunde använda oss av 
gratisapplikationer. Detta i sin tur kan ha haft en påverkan på resultatet då vi varit tvungna 
att utgå från dessa gratisapplikationer som kanske inte når upp till den standard som 



 11 

betalapplikationer kanske har. Dock bör de goda omdömen applikationerna fått borga för att 
de är funktionsdugliga och populära bland många användare.  

3.3 Tillvägagångssätt 
Utvärderarna bestod av en grupp på tre personer som alla är studenter i informatik och 
utbildade inom interaktionsdesign. Alla utvärderare är också insatta i både 
utvärderingsmetodik och Chous ramverk Octalysis. Före testerna startade etablerades 
riktlinjer och mål för utvärderingarna som skulle följas under själva utvärderingsarbetet. 
Riktlinjerna reglerade hur lång tid varje användare skulle få med applikationen och vilka 
aspekter de bör fokusera på. Målen baserades på Chous åtta drifter (Chou, 2015). Alla 
utvärderare skulle identifiera vilka drifter som påverkade dem i deras interaktion med 
applikationerna som utvärderades och då försöka se om de implementerats och på vilket sätt 
det gjorts. Till exempel om man ser på driften development & accomplishment i 
applikationen Duolingo så kan vi se att det implementerats genom att skapa tydliga delmål 
som gör det lättare för användaren att se vad denne gjort och hur mycket som krävs för att nå 
dagsmålet. Det är alltså tydligt att development & accomplishment har implementerats i 
denna applikation.  

Utvärderarna fick ett dygn på sig att använda applikationen som skulle utvärderas. 
Applikationen som skulle utvärderades presenterades på morgonen, därefter fick 
utvärderarna använda applikationen under ett dygn. Vi gjorde bedömningen att 24 timmar 
skulle ge utvärderarna tillräckligt lång tid att bekanta sig med applikationen för att 
identifiera drifterna. Eftersom utvärderarna fick ett dygn på sig att bekanta sig med 
applikationen och använda den som de själv ville så länge de använde så många funktioner 
som möjligt, bör vår metod klassas som en form av freesurf approach. Den kan liknas vid den 
som skapades av Wiberg (2003) där användare utforskade en webbsida på frihand utan 
bestämda mål eller uppdrag, och efter de hade utforskat webbsidan fick de svara på ett antal 
frågor. Det som skiljer vår metod från Wibergs är att våra utvärderare fick åtta drifter som 
skulle identifieras i varje applikation. Dagen efter utvärderingarna träffades alla och gick 
igenom vad de kommit fram till och alla data sammanställdes, för att motverka den 
subjektiva effekten som finns i vår metod bestämdes det att minst två av tre utvärderare var 
tvungna att vara eniga om att en aspekt påverkade användare enligt Chous drifter för att det 
skulle protokollföras som empirisk data. 

3.4 Metoddiskussion 
Det bör noteras att med denna typ av utvärdering kan de resultat som presenteras variera 
beroende på personen som utför utvärderingen, därför är det också troligt att en person som 
genomförde samma utvärdering som vi skulle komma fram till ett annat resultat. (Nielsen & 
Morich, 1990) Vi har försökt att motverka det genom att genomföra tre individuella 
utvärderingar som sedan sammanställs, och genom att ställa krav på att två av tre 
utvärderare var tvungna att vara överens om att en drift fattades eller fanns. Tiden som 
analyserna utfördes under var också något begränsad. Vi hade dock inte möjlighet att 
genomföra längre och mer djupgående tester. Vi begränsade oss därför till cirka ett dygns 
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utvärdering av varje applikation och gick därefter vidare och analyserade de data som vi 
samlat in under användartesterna.  

Vi är medvetna om att urvalet av applikationer kan ha påverkat resultatet, vi gjorde dock 
bedömningen att bredden på vårt urval, från programmering till språk ger en nyanserad bild 
av de typer av applikationer som finns. Vi anser också att det faktum att vi valt applikationer 
som är populära gör att vi analyserat gamification som gjorts på ett lyckat sätt. Det bör också 
nämnas att valet av applikationer är sekundärt eftersom vi studerar ramverket och inte 
applikationerna.  
 

3.5 Dataanalys 
Under dataanalysen bedömde vi hur ofta drifterna implementerats, hur det hade gjorts och i 
vilken typ av applikation det var. Detta gjordes med hjälp av Chous Octalysis verktyg där man 
kan poängsätta varje drift. Vi jämförde sedan detta resultat med Chous ramverk och de 
specifikationer han angett för varje drift. På detta sätt fick vi fram mönster som gjorde att vi 
kunde dra slutsatser om drifterna och om de är lämpliga för pedagogiska applikationer. 

4. De utvärderade applikationerna 
Här kommer vi presentera de pedagogiska applikationer som vi analyserat. 

4.1.1 Codecademy 
Codecademy är en webbapplikation som lär ut programmering i flera olika 
programmeringsspråk som till exempel PHP, JavaScript och Ruby on Rails. Codecademy 
skiljer sig från traditionell inlärning på det sättet att undervisningen sker interaktivt. 
Användaren får instruktioner om hur koden ska skrivas, skriver koden i ett dokument och 
klickar på en knapp för att rätta den. Användaren får direkt feedback om det är något som är 
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fel, och hur det ska åtgärdas. Är koden felfri får användaren gå vidare till nästa nivå. 

 

Figur 3. Ett felmeddelande i applikationen Codecademy som gör användaren medveten om 
eventuella fel i koden. 
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Figur 4. Grafer och mätare visar hur långt användare tagit sig genom sina uppgifter. 
I CodeCademy finns det även kurser som till exempel “Make a website” där användaren får 
lära sig att bygga en hemsida, utan fokus på ett specifikt språk. Codecademy visar tydligt på 
hur långt användaren har tagit sig i övningen med grafer och mätare. 
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4.1.2 Codecombat 
Codecombat är en webbapplikation där användare kan lära sig att programmera genom att 
spela ett spel. Du får en hjälte som styrs genom programmeringskommandon. Allt eftersom 
användaren klarar uppdrag och banor låses fler programmeringskommandon upp och 
svårighetsgraden stiger. Codecombat använder sig av spelmekanik på ett genomgående sätt. 
Detta blir tydligt i hur användaren har möjlighet att få verktyg såsom sköldar och svärd. 
Dessa representerar sedan ett nytt programmeringskommando som användaren kan 
använda för att klara av uppdragen. Användaren får före varje uppdrag välja vilka verktyg 
denne ska ha med sig under uppdraget. Codecombat använder grafik och ljud på ett lekfullt 
sätt, vilket gör att applikationen upplevs som ett spel snarare än en applikation som lär ut 
programmering. Uppgifterna är uppdelade i uppdrag och därefter i världar. En värld 
innehåller cirka 16 uppdrag och alla dessa måste slutföras innan spelarna kan avancera till 
nästa värld. 

 

Figur 5 Skärmbild från spelet codecombat, kommandona skrivs in till höger och avataren 
till vänster rör sig enligt kommandona som skrivits in. 

4.1.3 Memrize 
Memrize är en mobilapplikation som har en mängd ämnen användaren kan lära sig, allt ifrån 
språk till huvudstäder. Vi har valt att utvärdera kursen engelska till tyska. Alla kurser är dock 
uppbyggda på samma sätt så ämnet i sig bör inte spela någon roll. Likt Duolingo får 
användaren först lära sig ett antal ord på det språk denne vill lära sig, sedan ställs ett antal 
frågor som berör de ord som användaren precis fick lära sig. Memrize använder sig av ett 
system där uppdragen är uppdelade i lektioner som sedan delas upp i ett antal frågor. 
Användaren får poäng för varje rätt svar och när denne fått ett visst antal frågor bedöms om 
denne klarat lektionen eller inte. Användaren väljer själv hur mycket den vill lära sig per dag, 
poängen som krävs för att klara av en kurs justeras enligt användarens val. Memrize 
använder ett kombosystem där applikationen noterar hur många dagar i rad utan avbrott du 
nått dina mål. Detta uppmuntrar användare att logga in och spela varje dag. 
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Figur 6. Till vänster, Memrize, en lektion där användaren inte nådde upp till det uppsata 
poängmålet per lektion, i nedre delen av skärmen visas hur många dagar i rad användaren 
spelat. Till höger, en fråga från spelet Duolingo, frågorna skiljer sig åt. I vissa testas 
stavning medan man i andra endast ska veta vilket ord som är det rätta. 

4.1.4 Duolingo 
Duolingo är en språkinlärningsapplikation som lär ut språk genom att låta användaren först 
lära sig ett antal fraser och sedan svara på ett antal frågor som rör orden denne fått lära sig. 
Duolingo är baserat på ett system som delar upp uppgifterna i frågor och därefter i lektioner. 
När användaren är i lektionen kommer denne att få poäng för varje rätt svar och om 
användaren får nog många poäng klarar denne lektionen. Som användare sätter du själv dina 
mål för hur mycket du vill genomföra per dag, Duolingo kommer sedan påminna dig om du 
inte uppnått ditt dagsmål. Likt Memrize använder Duolingo ett kombosystem för att 
motivera användare att vara aktiva varje dag. På den offentliga profilen kan användarens 
vänner se hur många dagar i rad man klarat sitt mål. Användare som är aktiva och klarar sina 
dagliga mål belönas också med så kallade lingots. Lingots är Duolingos virtuella valuta och 
kan användas för att köpa kläder till ens avatar eller för att köpa lekfulla lektioner där till 
exempel raggningsrepliker på ditt valda språk lärs ut. 
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4.1.5 Piano Dust Buster  
Piano Dust Buster är en mobilapplikation som använder ljudigenkänning för att fungera 
tillsammans med ditt piano. Genom att använda mobiltelefonens eller surfplattans mikrofon 
känner den igen vilka tangenter som trycks ner på pianot och kan därigenom bedöma om du 
spelar rätt. I spelläget ser användaren hur bakterier som ska representera noter åker mot 
denne. Man ska då trycka på rätt ton för att förgöra dessa bakterier. Samtidigt som 
bakterierna förstörs lär sig användaren att spela musik. Piano Dust Buster använder ett 
stjärnsystem för att bedöma ens utförande, användaren får från noll till tre stjärnor där tre 
stjärnor är mycket väl godkänt medan noll stjärnor är underkänt. Dessa stjärnor används 
sedan till att låsa upp fler låtar. Varje vecka släpps också en bonuslåt som går att låsa upp 
med intjänade stjärnor. Av de undersökta applikationerna är det endast Piano Dust Buster 
och Guitarbots som använder sig av liv.  
 

 

Figur 7. Piano Dust Buster, genom att slå på rätt tangent förgörs bakterierna. 
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4.1.6 Guitarbots 
Guitarbots är en webbapplikation där användarna får lära sig spela gitarr. Den använder 
datorns mikrofon för att registrera slag på gitarrsträngarna. Målet är att ta rätt ackord vid 
rätt tillfälle och för varje ackord som slås på vid rätt tillfälle får användaren poäng. 
Guitarbots har valt att dela upp alla låtar i två eller flera delar där man ska klara varje del för 
sig för att sedan klara av hela låten. Vid slutet av låten adderas poängen och användaren får 
ett antal stjärnor baserat på sitt genomförande. Man kan få maximalt tre stjärnor och noll 
som minst, på samma sätt som i Dust Buster används dessa stjärnor för att låsa upp fler låtar. 
Även Guitarbots använder sig av ett system med begränsade liv. 
 

 

Figur 8. En bild från Guitarbots som visar deras poängsystem med stjärnor. 
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5. Drifterna i de utvärderade applikationerna 
I den här sektionen av uppsatsen kommer vi att presentera den information som vi fått fram 
genom att analysera de pedagogiska applikationer som vi valt med hjälp av Octalysis. Vid en 
genomgång av resultaten från utvärderingarna hittade vi en hel del mönster och samband 
mellan de olika pedagogiska applikationerna och ramverket. 

Epic meaning and calling var den drift som vi hade svårast att identifiera i de utvärderade 
applikationerna. Epic meaning & calling kan endast finnas när applikationen har ett narrativ, 
en berättelse där användaren får anta rollen som ‘den utvalde’ eller liknande. Codecombat 
hade en underförstådd känsla av epic meaning and calling där användaren i sig var en 
hjälte/riddare, vilket gör det till den enda applikationen där vi kunde identifiera epic 
meaning and calling. Användaren fick där utföra olika uppdrag som i sin tur skulle leda till en 
djupare förståelse för programmering. 
 

 

Figur 9. En skärmdump från Codecombat.com och är ett exempel på Epic meaning & 
Calling.  
Alla applikationer hade någon form av development and accomplishment, men det hade 
implementerats på olika sätt i alla applikationer. De applikationer som lär ut programmering 
hade en tidig så kallad win-state, ett stadie där användaren har överkommit ett hinder och 
får en tydligen bekräftelse på detta. Applikationerna där man fick lära sig språk använde sig 
istället av ett system där en uppgift delades upp i deluppgifter och användaren fick poäng för 
varje deluppgift. Det fanns också en tydlig markör för hur mycket som krävdes för att klara 
hela uppgiften och hur mycket som återstår. De applikationer som var till för att lära sig spela 
instrument hade ett poängsystem där man fick poäng varje gång man träffade rätt not.          
De poäng man får leder sedan till att användaren får ett antal stjärnor, det kan variera från 
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noll till tre stycken. I spelet Guitarbots kan dessa stjärnor användas för att låsa upp nya låtar. 
Användning av poäng som valuta var någonting som fanns i de flesta av de utvärderade 
applikationerna, valutan kunde användas för att göra sin karaktär mer personlig som i 
Duolingo eller för att köpa nya funktioner som i Codecombat. Det var endast tre av sex 
applikationer som hade ett forum där man kunde visa sin utveckling för andra användare. De 
flesta hade dock en funktion där man kunde dela sina framgångar på sociala medier. 

Driften empowerment of creativity och feedback fanns i viss mån i alla applikationer. 
Samtliga applikationer använde sig kraftigt av feedback med väl utförda animationer och 
blinkande text som talade om för användaren när denne presterade bra. Generellt sätt gav 
applikationerna väldigt lite negativ feedback. Undantaget är Codecademy och Codecombat 
som båda lär ut programmering och därför tydligt måste markera vad som är fel. Detta görs 
genom att visa för användaren att denne inte kan gå vidare och den programkod som skrivits 
fel har rödmarkerats. Codecombat är den enda applikationen av de som vi undersökt som 
hade ett inslag av Empowerment of creativty, då alla andra applikationer mer eller mindre 
förutsätter att du följer instruktioner till punkt och pricka. I Codecombat får man lära sig 
olika metoder som kan användas för att lösa olika uppgifter. Ett exempel på detta är hur 
användaren får lära sig olika funktioner och får därefter själv välja vilken denne vill använda 
för att klara uppgiften. Här får användaren själv tänka kreativt för att komma fram till en 
lösning. 

 

Figur 10. En skärmdump i spelet Duolingo och är ett exempel på Development & 
Accomplishment men även exempel på positiv Feedback.  
I alla applikationer fanns det ownership och possession i den mening att man hade ett konto 
där användarens utveckling sparades. I tre av sex applikationer kunde andra användare 
också se ens egna konto och poäng. I Duolingo finns också en avatar som man kan utsmycka 
för att passa sin personlighet. Du kan köpa olika kläder till den med hjälp av poäng du tjänat 
på uppgifter, I Codecademy visas istället dina poäng på forumet när du skriver ett inlägg. 
Detta ger en viss skrytfaktor och kan därmed öka användarens känsla av ägande. Du är stolt 
över den utveckling du genomfört och visar det genom att köpa dyra kläder till din uggla eller 
genom att visa hur många poäng du samlat.  
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Figur 11. Exempel på hur man kan modifiera sin avatar, samt inlärningsprocess och göra 
det mer personligt i Duolingo. 
Social influence & relatedness fanns i alla applikationer, dock hade de flesta en väldigt 
begränsad implementation av denna drift. I Piano Dust Buster och Guitarbots var det endast 
implementerat med hjälp av en knapp för att dela på sociala medier. Applikationen gav då 
användaren möjlighet att efter varje avklarad uppgift dela sin utveckling på till exempel 
Facebook. I språkinlärning var den sociala aspekten mer subtil eftersom man har vänner och 
dessa måste gå in på din profil för att kunna se hur det går för dig. Detta gör att den sociala 
aspekten blir mer passiv och användaren måste aktivt söka sig till den funktionen. 
Programmeringsapplikationen CodeCademy hade en bred implementation av social 
relatdeness där dina poäng syns när du gör inlägg på forumet. Detta gör att alla andra ser hur 
långt du kommit i applikationen. Eftersom andra användare ser dina poäng ger det också dig 
större trovärdighet när du hjälper andra användare.  

Scarcity och Impatience var en av de drifter som skiljde sig väldigt mycket åt beroende på 
vilken genre som vi utvärderade. Båda applikationerna som fokuserade på språkinlärning 
hade väldigt lite av både scarcity och impatience. Applikationerna som fokuserade på 
instrumentinlärning använde sig av ett system som hindrar användaren från att spela hur 
mycket som helst. Detta skedde i form utav plektrum och energi som representerade liv. 
Genom att användaren spelade tre låtar försvann tre liv och denne var därefter tvungen att 
vänta på nya plektrum för att kunna fortsätta spela. Användaren var även tvungen att klara 
av föregående nivåer för att kunna låsa upp nya låtar. Detta är ett knep som väldigt många 
speldesigners använder sig av för att bibehålla intresset hos användarna. Det bör noteras att 
alla utvärderare tyckte att det var irriterande med begränsat antal liv eftersom de då inte 
kunde bestämma när de ville använda applikationen.  
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Detta i sin tur begränsar lärandet för användaren. Det är tydligt att scarcity och impatience 
både kan utöka och begränsa spelupplevelsen hos användarna. I vissa fall som till exempel 
Piano Dust Buster där liven ger ett element av spänning eftersom du har begränsat antal 
försök på dig att klara av uppgiften. Detta gör att du som användare har någonting att vinna 
på att spel väl. Medan Guitarbots som begränsar antalet låtar du kan spela trots att 
användaren klarar uppgiften blir denne bestraffad genom att förlora ett liv.   
 

 

Figur 12. Exempel på hur Scarcity & Impatience är implementerat i Piano Dust Buster. 
Unpredicability & curiosity fanns i alla applikationer. Det var alltid spännande att se vilken 
kod användaren skulle få lära sig i programmeringsapplikationerna eller vilket ord som var 
det nästa i språkinlärningsapplikationerna. Musikapplikationerna frammanade nyfikenhet 
genom att användaren är ovetande om nästkommande musikstycke. Även Codecombat 
väckte nyfikenhet genom osäkerhet på vad som kommer näst. Användaren fick då ett verktyg 
eller vapen som symboliserade den nya funktionen. Genom att ge användaren ett verktyg 
som symboliserade en funktion, till exempel en sköld som motsvarar en funktion för att 
blockera attacker blev användningen av applikationerna mer lekfull.  

Utvärderarna ansåg att det till stor del var ämnet i sig och inte bara applikationen som 
väckte nyfikenhet. Detta var genomgående i alla applikationer och är något man måste ha i 
åtanke när man utvärderar denna drift. Det är viktigt att man ser till att utvärdera själva 
applikationens förmåga att motivera och inte ämnet som applikationen behandlar. 
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Figur 13. Exempel från Codecombat.com på hur ett föremål låser upp nya kommandon.  
Loss och avoidance skiljer sig åt i applikationerna och de olika ämnen applikationerna 
behandlar. De båda programmeringsapplikationerna hade ingen loss och avoidance. Både 
språk och instrumentinlärning hade någon form av denna drift. Memrize och Duolingo 
använde sig av ett kombosystem där andra användare kan se hur många dagar i rad man 
uppnått sitt mål (se figur 10). Detta ger användaren incitament att spela varje dag, dels på 
grund av social tryck och för att helt enkelt inte förlora sin kombo. De två 
musikapplikationerna använde sig av ett livsystem där användaren kan ha max fem liv, dessa 
liv fylls på med ett liv var tredje minut fram tills användaren har fem liv igen. Detta gör att 
det är fördelaktigt för användaren att spela upp alla liv när alla fem liv blivit påfyllda. 
Användaren måste därför spela med jämna mellanrum för att maximera antalet liv denne 
kan utnyttja. Genom att använda ett sådant system kan spelskaparna motivera användarna 
att använda upp sina liv och därmed få dem att spela mer. 

Fördelningen av blackhat- och whitehat-applikationer var väldigt jämn. De båda 
språkinlärningsapplikationerna var en blandning av blackhat och whitehat med övervägande 
whitehat. I vår utvärdering av Duolingo var de flesta identifierade drifter whitehat-drifter, 
som exempelvis positiv feedback och tydliga delmål.  

Båda programmeringsapplikationerna var endast whitehat, det fanns inga begränsningar i 
användningen och de metoder som användes för att locka spelarna att fortsätta spela var 
whitehat klassificerade drifter. Användaren förlorar ingenting på att sluta spela och dennes 
poäng bibehålls, jämfört med exempelvis Piano Dust Buster där användaren går miste om 
speltillfällen om denne inte använder applikationen regelbundet. Det upplevdes också väldigt 
positivt att applikationen Codecademy gav användaren möjlighet att utvecklas och hjälpa 
andra genom sitt forumet, vilket korrelerar med den neutrala driften social influence. Detta 
ger användaren möjlighet att visa upp sina kunskaper på ett praktiskt sätt. 
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Figur 14, till vänster. Octalysisutvärdering av programmeringsapplikationen Codecombat 
som visar på en tydlig anvädning av whitehat motivation. Figur 15, Till höger. 
Octalysisutvärdering av musikinlärningsapplikationen Piano Dust Buster som visar på en 
tydlig användning av inre motivation. 
Instrumentinlärningsapplikationerna var båda blackhat, främst på grund av deras reglering 
av liv och antalet speltillfällen. Användaren kunde endast spela en begränsad tid och denne 
måste logga in regelbundet för att inte gå miste om speltillfällen. Detta skapar en negativ 
association till applikationen, du spelar för att inte gå miste om liv. 

 

Figur 16, till vänster. Octalysis utvärdering av musikinlärningsapplikationen Guitar Bots 
som är väldigt lik Piano Dust Buster Figur 17. Till höger, Octalysis utvärdering av 
programmeringsapplikationen Codecademy som är en blandning mellan innre och yttre 
motivation. 

I utvärderingen av applikationerna utvärderades även yttre och inre motivation. I många 
av applikationerna upplevde vi att själva ämnet i sig var nog så motiverande, men att det 
ändå var applikationen som förde användaren vidare. Vid utvärderingen av Piano Dust 
Buster kom vi fram till att applikationen i sig var underhållande att använda, även om 
användaren inte lärde sig spela piano skulle den fortfarande vara rolig att använda. Detta är 
ett exempel på en applikation som har väldigt hög inre motivation. Det är till stor del tack 
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vare de sociala aspekterna i spelet som gör det roligt att tävla med vänner. Utvärderingen av 
applikationerna visade att fyra av sex hade inre motivation. De resterande två, Duolingo och 
Memrise ansågs inte ha inre motivation eftersom språkinlärning (en yttre faktor) är 
huvudsyftet med att använda dem. Detta är dock sant för alla utvärderade applikationer, 
eftersom det är huvudsyftet med pedagogiska applikationer. Men en väldesignad applikation 
bör ha hög inre motivation för att förbättra användarupplevelsen och främja motivationen.  
 

 

Figur 18, till vänster. Utvärdering av applikationen Memrize, applikationen är en 
blandning mellan inre och yttre motivation samt whitehat och blackhat. Figur 19, till höger. 
Analys av språkinlärningsapplikationen Duolingo, om man jämför figur 18 och 19 ser man 
tydliga likheter mellan båda språkinlärningsapplikationerna.   

6. Analys och Diskussion  
Resultatet visar att epic meaning & calling tycks implementeras sällan i pedagogiska 
applikationer. Vi menar att det beror på att epic meaning & calling kräver ett narrativ för att 
fungera. De applikationer vi studerat hade inte något bortsett från Codecombat som hade en 
väldigt underförstådd känsla av denna drift. Detta beror troligtvis på att vi analyserade 
applikationer där vuxna var målgrupp. Ett narrativ kan upplevas som någonting onödigt i en 
applikation för att lära sig ett nytt språk till exempel. I en applikation där användaren kanske 
inte är medveten om de pedagogiska fördelarna med att använda applikationen kan det nog 
vara ett bra sätt att använda narrativ för att få denne att använda applikationen. Vi anser 
dock att epic meaning & calling inte bör användas i applikationer som har vuxna som 
målgrupp. Vi bedömer att vuxna användare upplever det som infantilt och som ett 
störningsmoment i inlärningsprocessen. Ett narrativ kräver att applikationen designas på ett 
sätt där en berättelse kan implementeras och detta gör att huvudsyftet för applikationen 
åsidosätts. 

De två olika sätt som användes för att visa användarens utveckling och hur långt man 
kommit i respektive spel fungerade bra. Sättet med tydliga delmål och tydligt mål var väldigt 
pedagogiskt och motiverade användaren att fortsätta spela. Det var också väldigt 
motiverande att de poäng man fick i applikationen kunde användas för att vidareutveckla sin 
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karaktär. Detta stärker ownership & possession, vilket i sin tur förstärker motivationen att 
vidareutveckla sin karaktär och därmed fortsätta använda applikationen. Därför anser vi att 
development & accomplishment är väldigt viktigt i väl genomförd gamification.  

Feedback upplevdes som någonting väldigt positivt i alla applikationer, det fanns också 
väldigt mycket feedback i dem. Det var väldigt svårt att utvärdera drift nummer tre eftersom 
den bestod av empowerment of creativity & feedback. De flesta applikationer hade bra 
feedback men ingen möjlighet att uttrycka sig kreativt. Därför anser vi att denna drift bör 
delas upp i två separata drifter. Detta skulle göra det enklare att utföra framtida 
utvärderingar och de skulle bli mer precisa.  

Ownership & possession var enkelt att utvärdera och de flesta hade någon form av känsla 
av ägandeskap. Den upplevdes dock större i de fall där man kunde jämföra sig med andra 
användare eller där man tävlade med andra. Om applikationen var av singelplayer karaktär 
var inte känslan av ägandeskap lika stor. De applikationer som använde sig av en trophy shelf 
kan därför använda den driften bättre. En trophy shelf är en plats applikationen där alla 
andra användare kan se ens utmärkelser och poäng.  

Scarcity & impatience var någonting som upplevdes som irriterande i de applikationer där 
den användes för att kontrollera spelfrekvensen. Vi anser att denna drift inte skapar bättre 
motivation, utan är snarare en drift implementerad ekonomiska skäl. Ett vanligt sätt att 
implementera scarcity & impatience är att ge användaren ett begränsat antal liv och låta 
denne köpa fler genom mikrotransaktioner. Det finska spelföretaget Supercell utvecklades 
från ett litet företag till ledande inom mobilspel, deras största inkomstkälla är 
mikrotransaktioner (Strauss 2013). Det är därför förståeligt att utvecklare väljer att 
implementera det i sitt spel. Vi anser dock att scarcity & impatience kan användas för att öka 
motivationen om det används på rätt sätt.  

Alla applikationer fick höga poäng på unpredictability & curiosity men vi anser att detta 
beror på intresset för ämnet snarare än designen av applikationen vilket innebär att utfallet 
av denna utvärdering därmed är högst individuellt. När man använder unpredictability & 
curiosity bör man därför ha i åtanke att man utvärderar applikationen och inte ämnet. 
Applikationen bör väcka och främja nyfikenheten på ämnet.  

Loss & Avoidance skilde sig åt mellan applikationerna, en del använde ett kombosystem 
som visade hur många dagar i rad användaren hade uppnått ett uppsatt mål. De andra 
spelarna kunde då se hur det gick för en och om man uppnådde de uppsatta målen. På så sätt 
motiveras användaren att uppnå målen så att andra inte ska se att denne misslyckas. Med 
andra ord var driften användbar, men det blir också en negativ typ av motivation. 
Användaren gör det den ska men gör detta på grund av att undvika en negativ konsekvens. 

Whitehat och blackhat applikationerna upplevdes som förväntat. De applikationer som 
hade övervägande blackhat-drifter upplevdes också lite påtvingande och användarna 
använde dessa för att undvika en negativ konsekvens. Whitehat-applikationerna kändes mer 
lättsamma att använda och det gjordes på användarens vilkor. De som hade en bra balans 
mellan blackhat och whitehat var de som fick användaren att bli motiverad av själva 
applikationen i sig, till exempel Duolingo.  
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6.1 Octalysis anpassat för pedagogiska applikationer  
I det här kapitlet presenterar vi en ny version av Octalysis, som är anpassad för pedagogiska 
applikationer. Det ramverk vi tagit fram fokuserar på de drifter som passar bättre för 
pedagogiska applikationer där vuxna är målgrupp. Efter att vi analyserat resultaten kom vi 
alla tre fram till samma slutsatser. Chous ramverk är bra och välanpassat för området 
pedagogiska applikationer men vi såg också att det fanns rum för att genomföra ett par 
förändringar för att ramverket skulle fungera bättre. Vi bestämde oss för att ta bort driften 
epic meaning & calling. Eftersom den inte återfanns i någon applikation (förutom 
Codecombat där den var underförstådd) ansåg vi att den inte används nog ofta för att 
legitimera den som en nödvändig drift. Detta beror troligtvis på svårigheterna med att 
implementera det narrativ som behövs för att använda denna drift i pedagogiska 
applikationer. Develoment & accomplishment användes väldigt mycket och våra resultat 
visar att det var en drift som engagerade användaren, vi valde därför att behålla den. 
Empowerement of creativity & feedback var väldigt svår att utvärdera eftersom det är två 
skilda drifter som var kombinerade i en drift. Eftersom Feedback var en drift som nästan 
fanns i alla de olika applikationerna medan empowerment of creativity bara återfanns i en. 
Valde vi därför att dela på dessa två drifter. Vi anser att detta kommer göra det enklare att 
utvärdera dessa drifter i pedagogiska applikationer. Ownership & possession var en drift som 
återfanns bland nästan alla de olika applikationer som vi utvärderade och det var tydligt att 
den motiverade och engagerade användarna. Vi valde därför att behålla den driften. Dock bör 
det noteras att denna drift fungerar bäst om den kombineras med ett socialt forum där ens 
konto och vinster kan visas upp eller där man kan tävla med andra användare. Social 
influence & relatedness fungerade bra och utvärderarna ansåg att den motiverade dem så 
denna drift lämnas oberörd. Scarity & impatience som var svår att utvärdera, är en av 
blackhat drifterna och används ofta för att generera intäkter genom mikrotransaktioner. Vi 
inser nyttan av att begränsa antalet liv för att skapa ett mer spelliknande scenario och 
därmed också en större utmaning. Vi valde därför att behålla denna drift, men uppmanar till 
försiktighet vid implementation av den. Unpredictability & curiostiy var också 
svårutvärderad mycket tack vare det faktum att i de applikationer vi utvärderade var det 
ämnet som väckte nyfikenhet och inte applikationens design. Detta gör att driften kanske 
utvärderas på felaktiga grunder där utvärderaren ser till ämnen och inte applikationen. Detta 
i sin tur skulle då göra att man inte får tillförlitliga mätresultat för denna drift, men vi anser 
att denna drift är viktig om den används på rätt sätt, förslagsvis kan man använda sig av 
skinnerbox tekniker för att väcka nyfikenhet. Enligt Perez (2012) är Skinnerbox tekniker är 
ett sätt att belöna användarna när de utför en önskad handling. Belöningen består ofta av en 
digital artefakt som användaren kan lägga till sin karaktär. Detta medför möjligtvis att 
användaren är nyfiken på vad denne kommer få nästa gång, vilket gör att hen fortsätter 
spela. Loss & avoidance är svårt att implementera i en applikation där målet är att lära sig 
någonting, men vi anser att denna drift kan implementeras om det användaren förlorar inte 
påverkar dennes utveckling i applikationen. Ett bra exempel på detta är i spelet Counter-
Strike där användare får skin som endast påverkar utseendet på vapnet men inte funktionen 
av denna. Om man skulle införa ett sätt att förlora dessa på skulle det vara en lämplig 
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implementation av loss & avoidance.                                

 

Figur 15. Vårt eget ramverk specialanpassat för utvärdering och utveckling av 
pedagogiska applikationer. 

7. Slutsats 
Det är uppenbart att de utvecklare som försöker använda sig av gamification i pedagogiska 
applikationer har en hel del att vinna. Implementationen av gamification är däremot inte så 
lätt som man ofta får det att låta och även om man använder sig av ett ramverk som Octalysis 
kan vi själva konstatera att det skiljer sig en hel del mellan de olika applikationer som finns 
och vilka drifter som applikationerna måste besitta för att bli klassificerade som bra exempel 
av gamification. Genom att vi själva undersökt området pedagogiska applikationer för vuxna 
kan vi påstå att vissa av Yu-Kai Chous drifter är överflödiga och har därför designat ett eget 
ramverk speciellt anpassat för dessa pedagogiska applikationer. Vi anser därför att det är 
fördelaktigt för utvecklare av pedagogiska applikationer att använda vår version av Octalysis 
istället för Yu-Kai Chous orginalversion.  
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