
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett motiverande hjälpmedel 

för studenter 
Visuella primingövningar inför läsning samt 

studenters upplevelse av motivation 

 

Författare: Emma Lövgren & Pernilla 

Westerlund Johansson 

Handledare: Susanne Näsström 

Examinator: Päivi Jokela 

Termin: VT17 

Ämne: Informatik 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2IK50E 

Examensarbete i informatik på kandidatnivå, 

inriktning interaktionsdesign, 15 hp 



 

 

 

 

Abstract 

The study is based on the fact that university studies and reading course literature 

can be difficult for students. The purpose is to investigate what factors are important 

in designing a mobile application that is designed to facilitate students when reading 

course literature. In this study, the facts of previous research have been combined to 

create a prototype. The prototype was tested by potential users. The test was 

supplemented with questionnaires, estimates and interviews.  

Delimitations in this study was that in the prototype only parts of memory 

techniques and priming is being tested. The exercises used in the test were put 

together without any involvement from the users to see if priming of words can help 

students with learning. 

Previous research addresses the problem of absorbing knowledge from a large 

amount of course literature. Inspiration has been taken from different types of 

memory techniques, so-called mnemonics, with the hope that these will facilitate the 

reading of new literature, thus increasing or maintaining motivation. Other aspects 

that are addressed include images and memorizing, priming for understanding a text 

easier, mini-exercises in smartphones tailored for today's pressed schedules as well 

as motivation. In theory, we have looked at motivation, primarily intrinsic 

motivation, supported by Keller's ARCS Model based on attention, relevance, 

confidence and satisfaction. The additional theory part takes up learning, feedback 

and study strategies. 

This is a qualitative study where facts have been gathered from literature to create a 

prototype with priming exercises. The prototype and exercises were intended to 

prepare a student for reading a text. The empirical data was collected from five 

potential users. The result shows how the potential users perceived the use of the 

prototype as well as briefly about their general opinions about their own studies. 

The user's experience of the prototype does not clearly show the benefit of such a 

type of device. Some users did not fully find the utility of the app, some found it 

moderately helpful, and one person showed more clearly the prototype also 

contributed to motivation for further studies. In addition to this, the interviews 

showed that motivation to study was to increase the possibility of getting a job in 

the future. It also turned out that course literature was not always used but the 

students found the necessary information in another way. Most participants 

indicated that preparation for an examination often occurred the days before the 

deadline, however, it is unclear how the participants interpreted the meaning of 

"prepare yourself". 

A reflection of the study is to improve clarity regarding the mobile exercises and 

connection to the text that belonged to the exercises. If this was very unclear to 

users, it may affect the result. 

 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

Studien bottnar i en insikt om att universitetsstudier samt inlärning av kurslitteratur 

kan vara svårt för studenter. Syftet är att undersöka vilka faktorer som är viktiga vid 

design av en mobilapplikation som är till för att underlätta för studenter vid 

inläsning av kurslitteratur. I denna studie har fakta från tidigare forskning 

kombinerats för att skapa en prototyp. Prototypen har sedan testats av potentiella 

användare. Testet kompletterades med frågeformulär, skattningsskalor samt 

intervjufrågor. 

Avgränsningar i den här studien har inneburit att i prototypen endast testa en liten 

del av vad som sägs hjälpa kring minnestekniker och priming för att lättare ta till sig 

en text. Färdiggjorda primingövningar eller stödbilder skapades utan användarna för 

att se om priming av ord kunde hjälpa vid inläsning av kurslitteratur. 

Tidigare forskning belyser studenters svårigheter inför mängden kurslitteratur som 

behöver läsas in. Inspiration har hämtats från olika typer av minnestekniker, så 

kallade mnemonics, med en förhoppning om att dessa ska underlätta vid inläsning 

av ny litteratur och på så vis öka eller bibehålla motivationen. Andra aspekter som 

tas upp är bilder och memorering, priming för att ta till sig en text lättare, 

mobilapplikationer med miniövningar för dagens pressade scheman samt 

motivation. I teorin har vi tittat på motivation, främst inre motivation med stöd från 

Kellers ARCS modell som bygger på uppmärksamhet, relevans, självförtroende och 

tillfredsställelse. Resterande teoridel tar upp inlärning, feedback och 

studiestrategier. 

Detta är en kvalitativ studie där fakta har samlats in från litteratur för att skapa en 

prototyp med primingövningar. Prototypen och övningarna hade som syfte att 

förbereda en student inför läsning av en text. Resterande empiriska data har samlats 

in från fem potentiella användare. 

Resultatet visar hur de potentiella användarna upplevde användningen av prototypen 

samt belyser deras allmänna åsikter om sina egna studier. Användarnas upplevelse 

av prototypen visar inte en helt klar fördel för en sådan här typ av hjälpmedel. En 

del användare fann inte nyttan av applikationsprototypen fullt ut, vissa graderade 

nyttan med värdet 4 av 7 eller högre i skattningsformuläret och en person visade en 

tendens till att prototypen gjorde nytta även för motivation till fortsatta studier. 

Utöver detta visade intervjuer på att en motivation till att studera var att öka 

möjligheten till jobb i framtiden. Det visade sig även att kurslitteratur inte alltid 

användes utan studenterna tog in information på annat sätt. Tre av deltagarna angav 

att förberedelser inför en examination ofta skedde dagarna innan deadline, dock är 

det oklart hur deltagarna tolkade meningen av “förbereda sig inför”.  

En reflektion till denna studie är att förbättra tydlighet angående mobilövningarna 

och koppling till texten som hörde till övningarna. Om detta var mycket oklart för 

användarna kan detta ha påverkat resultatet. 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

Universitetsstudier kan upplevas som mödosamt och svårt. Studenter är även som 

alla andra olika från varandra och besitter olika förkunskaper. Det tycks finnas ett 

behov för en del studenter att lära sig hur man kan studera eller hur man kan ta till 

sig kurslitteratur på ett effektivt sätt (Livingston et al., 2015). Holt et al.  (2015) tar 

upp ett exempel på en student som säger sig har deltagit på lektioner och läst sin 

kurslitteratur flera gånger om men trots det inte fått godkänt på sina examinationer. 

Detta menar Holt et al. (2015) beror på att det krävs djupare bearbetning för 

inlärning. 

Den här studien har inspiration från en självhjälpsbok i minnesträning, Vägen Till 

Maxade Betyg: Mer Fritid Och Kunskap För Livet Med Effektiv Minnesträning av 

Mattias Ribbing (2013) som handlar om användandet av olika tekniker för att 

memorera samt tips på hur man som läsare kan få överblick över text för att lättare 

ta texten till sig. Teknikerna innebär att öva in mentala bilder som kopplas till ord 

och information.  

Fokus i det här projektet har genom Kellers modell(ARCS) riktats mot studenters 

motivation kring inlärning men berör även priming och studietekniker som 

eventuellt skulle kunna underlätta för studenter och öka motivationen (Keller & 

Suzuki, 2004). Priming innebär att exponeras för något som ska underlätta 

igenkänning vid ett senare skede (Angerbauer, Dingler, Kern och Schmidt 2015; 

Budiu, 2016). I den här studien har frågor lyfts kring hur man kan designa ett 

hjälpmedel som ska underlätta inför inläsning av kurslitteratur. Detta för att förbättra 

för studenter och främst de som inte har en studiestrategi som fungerar eller för de 

studenter som vill utöka sin kunskap men samtidigt har svårt att hitta motivation. I 

den här studien används tidigare forskning till att hitta förberedande förslag på 

övningar som kan hjälpa studenter inför inläsning av kurslitteratur. Dessa övningar 

implementerades i en prototyp för en mobilapplikation. En aspekt i studien har 

beaktat lättillgänglighet i val av hjälpmedel och huruvida hjälpmedlets innehåll kan 

genomföras under korta pass då studenten har ont om tid. Delar från priming och 

minnestekniker har testats i prototyp och motivation har undersökts genom 

frågeformulär samt intervjufrågor.  

1.2 Tidigare forskning 

Många studier har undersökt studenters ansträngningar kring att ta in information 

och ta sig igenom akademiskt kursmaterial. Livingston et al. (2015) undersökte i sin 

studie läshastighet och läsförståelse hos studenter på ett universitet. I det här fallet 
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var det ett universitet med tekniska utbildningar. Studien innefattade ca. 280 

studenter. Problemområdet som uppmärksammades var att studenter på högre 

utbildningar ofta får ta sig an stora mängder text och läsning men alla har inte 

tidigare kunskaper i hur man läser effektivt. Lösningen som undersöktes var att 

införa ett program för att förbättra studenternas lästekniker. Resultatet av denna 

undersökning visade en förbättring i läshastighet samtidigt som förståelsen 

bibehölls. När man frågade studenterna om deras subjektiva upplevelser var många 

positiva och uttryckte att programmet underlättade studierna. Negativa kommentarer 

om programmet var att det ansågs tidskrävande samt att studenter som redan var 

goda läsare tyckte att programmet inte gav något.  

Minnestekniker som nämndes tidigare i samband med inspirationen från Ribbings 

(2013) bok har utforskats av Dresler, Shirer, Konrad, Müller, Wagner, Fernández, 

Czisch och Greicius (2017). Studien undersöker om så kallade minnesmästare är 

speciellt begåvade eller om det handlar om träning genom mnemonics. Resultatet 

visade på att mnemonic-teknikerna tycktes fungera på vem som helst som effektiva 

sätt att komma ihåg stora mängder information. Mnemonic-tekniker handlar till viss 

del om att koppla nya minnen till minnen man redan besitter vilket gör att det blir 

lättare att ta in ny information (Dresler et al. 2017). 

En annan studie av Yang et al. (2014) handlar om studenters inlärning och 

upplevelse. I studien har författarna undersökt hur bilder kan hjälpa människor att 

lära in ny information. De har belyst problemet kring den stora mängd information 

som studenter behöver ta till sig, i detta fall gäller det läkarstudenter. I studien 

genomförde man ett experiment och kom fram till att om studenter fick ett 

webbaserat inlärningsmaterial med ljud och bilder istället för endast textbaserat 

inlärningsmaterial så kände studenterna sig mer nöjda, tyckte studietiden kändes 

effektiv samt upplevde mer fokus.  

Angerbauer et al., (2015) intresserade sig för en annan aspekt nämligen psykologins 

priming effekt som har visats kunna underlätta förståelse och inlärning av text. 

Priming innebär att man exponeras för till exempel ett ord som uppkommer i ett 

senare skede och där man ser att den tidigare exponeringen har påverkat det senare 

skedet. Nielsen Norman Group har ett exempel på priming där man först får läsa en 

mening om lukten från bröd från ett bageri. Och sedan visas ett ord med bortfallna 

bokstäver (B_ _ T_R), man ombeds att tänka på ett ord som skulle passa. De flesta 

tänker på butter på grund av meningen om bageriet som man fick läsa först (Budiu, 

2016). Angerbauer et al., (2015) har i sin studie undersökt tag cloud, mind map, 

image collage och in-text highlighting of keywords. Detta undersöktes genom att 

testdeltagarna fick använda priming-övningen på papper innan de fick läsa en text 

som hörde ihop med övningen. Därefter ställdes frågor kring huruvida deltagarna 

upplevde att det underlättade läsningen av texten. Vidare ställdes ytterligare frågor 
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om hur detta upplevdes som en hjälp för minne och läsning samt hur designen 

upplevdes.  

Forskarna Gu, Gu och Laffey (2011) har tänkt på aspekten tid och hur man kan ta 

tillvara på korta lediga stunder i vardagen. I artikeln beskrev författarna att dagens 

samhälle ofta innebär fullpackade scheman för många och press på att hinna med. 

Studien undersökte den vanligt förekommande användning av mobiltelefoner bland 

medborgare i Shanghai och hur ett mobilt system kan användas som ett dagligt 

hjälpmedel för ett långvarigt lärande. Författarnas undersökning av tidigare 

forskning har funnit principer kring mobile-learning som benämns som kategorierna 

practical, micro och usable. Practical och micro handlar om att mobiltjänsten är 

tänkt att vara enkel att använda och att den ska innehålla inlärningsmoment som man 

kan genomföra när man inte har så gott om tid, det vill säga mini-övningar. Enligt 

tidigare forskning verkar det även som att upplevelsen av hur mycket kontroll man 

har över sina studier, om det känns övermäktigt eller ej, påverkar hur studenter 

lyckas i sina universitetsstudier och risken för huruvida de väljer att hoppa av eller 

ej. Känner studenten mer kontroll över sina studier så ökar chansen för bättre 

framgång (Respondek, Seufert, Stupnisky & Nett, 2017).  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att det existerar svårigheter kring 

studenters inlärning av kurslitteratur eller kursmaterial samt att studenter kan besitta 

mer eller mindre kunskap om studiestrategier. Detta kan påverka om de ser ett 

hjälpmedel som givande eller ej (Livingston et al., 2015). Det finns olika 

minnestekniker som kan användas för inlärning (Dresler et al., 2017). Fenomenet 

priming verkar också ha en effekt på inlärning (Angerbauer et al., 2015) men hur 

kan en användare lätt tillämpa detta i en inlärningssituation? Även om 

minnestekniker eller mnemonics verkar effektiva så framgår det inte hur vanligt 

förekommande minnestekniker är bland människor som inte tränar inför 

minnesmästerskap eller om gemene man vet hur man använder minnestekniker som 

ett hjälpmedel. Det är viktigt att studier inte känns överväldigande och att studenten 

känner kontroll över studiesituationen för att behålla motivationen till att fullfölja 

sina studier (Respondek et al., 2017). 

1.3 Syfte och frågeställning 

Det finns många tekniker för att lära sig men frågan om ifall alla är medvetna eller 

pålästa om det kvarstår. Denna studie syftar på att undersöka hur en 

inlärningsprincip (priming av ord inför läsning) skulle kunna framställas 

lättillgängligt i tekniskt hjälpmedel (mobilapplikation), huruvida inlärningsövningen 

fungerar eller ej (lästest med upplevelsefrågor) samt om användaren anser 

applikationen relevant eller givande. Mobiltelefoner är vanligt förekommande i 

dagens samhälle och därför har denna enhet valts som tekniskt hjälpmedel för den 

här studien. 
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I den här studien är syftet att ta reda på hur ett hjälpmedel för att underlätta inlärning 

eller inläsning av kurslitteratur kan utformas. I studien ingår även aspekten 

motivation och om hjälpmedlet kan underlätta detta. Förslag till vad som skulle 

kunna ingå i ett sådant hjälpmedel kommer att sökas efter i tidigare forskning och 

teori. Utifrån denna datainsamling kommer en prototyp för en mobilapplikation att 

utformas. När prototypen färdigställs kommer potentiella användare ges möjlighet 

att prova prototypen. Därefter kommer ett antal frågor ställas samt en kort intervju 

genomföras. En analys av resultaten kommer genomföras och förhoppningen är att 

test av prototyp samt intervjuer eller diskussioner ska komplettera varandra och ge 

rikare svar där motivation även betonas. Vår forskningsfråga är således följande. 

- Vilka faktorer är viktiga att beakta vid design av en mobilapplikation som 

avser att underlätta inlärning i högre utbildning och öka studenternas inre 

motivation? 

 

1.4 Avgränsning 

De första stegen i datainsamling är att identifiera användarroller samt uppskatta hur 

många deltagare som behövs (Goodwin, 2009). I den här studien identifieras rollerna 

som studenter. Egentligen skulle lärarna kunna finnas som en roll beroende på om 

innehållet i miniövningarna i det digitala hjälpmedlet är tänkt att utformas av lärare 

eller studenterna själva. I denna studien fokuseras dock inte prototypen på 

möjligheten för lärare eller studenter att själva skapa frågor eller bilder som hör till 

ett ord.  

Minnestekniker kan vara omfattande och det finns många olika varianter på hur man 

kan utforma övningar. I den här studien valdes en typ av övning ut därav riskerar vi 

att finna att den här övningen inte är tillräckligt omfattande eller anpassad till alla 

människor. Prototypförslaget kan ses som ett förslag på en övningsteknik men en 

fullständig prototyp skulle kunna innehålla fler övningar och fler funktioner. Test 

med användare har i den här studien endast genomförts under en kort tid vilket inte 

visar långvariga effekter av resultatet. 
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2 Teori 

2.1 Motivation 

Motivation definieras som den kraft som får oss att utföra en handling, till exempel 

att äta eller att arbeta hårt. Den här processen avgör vilka val man gör, hur mycket 

arbete man lägger ner och vilken uthållighet man har. Det finns flera olika teorier för 

motivation. (Holt et al., 2015). Inom kognitiv psykologi skiljer man på inre och yttre 

motivation (se figur 1). Yttre motivation innebär alltså att motivationen beror på 

yttre omständigheter som en extern belöning eller att undvika ett straff. Medan inre 

motivation innebär att motivationen bygger på inre omständighet som att studenten 

finner uppgiften intressant eller utmanande (Holt et al., 2015). 

 

Figur 1: Skillnaden på inre och yttre motivation (Myers, 2014). 

2.2 Keller’s ARCS Modell 

Kellers teori för motivation även kallat ARCS bygger på de fyra olika delarna 

uppmärksamhet, relevans, självförtroende och tillfredsställelse (Keller, 1987), se 

figur 2. 

 

Figur 2: Keller’s ARCS Modell (idtheory, 2010; Keller, 1987).  
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Dessa innefattar även olika underkategorier. De tre första delarna är nödvändiga för 

att uppnå god motivation. Uppmärksamhet är en grundläggande del, en föreläsning 

måste till exempel fånga och upprätthålla studentens uppmärksamhet. Detta bygger 

på forskning kring nyfikenhet, upphetsning och leda. Detta kan innebära att använda 

sig av olika tekniker utav inlärning, såsom grafiska hjälpmedel samt olika mysterier 

eller problem som man får lösa. Det är också viktigt att variera sina tillvägagångssätt 

samt tempo för att upprätthålla nyfikenhet. Uppmärksamhet och nyfikenhet är 

nödvändiga för att uppnå motivation men är inte tillräckliga (Keller & Suzuki, 

2004). Delen för uppmärksamhet i ARCS-modellen innefattar underkategorierna 

konflikt, tydlighet, variabilitet, humor, undersökning och deltagande. Konflikt kan 

skapa uppmärksamhet genom att människor reagerar på ett nytt påstående som inte 

stämmer med deras tidigare erfarenheter. Tydlighet kan man framkalla genom 

konkreta exempel och kopplingar till sammanhang. Variabilitet står för förändring 

för att undvika enformiga aktiviteter och även humor anses ha en påverkan på 

uppmärksamhet. De två sista kategorierna undersökning och deltagande kan vara 

extra viktiga för att bibehålla uppmärksamhet då de involverar reflektion, 

problemlösning och delaktighet (Keller, 1987). 

Nästa del i ARCS-modellen är relevans vilket innebär att studenten behöver känna 

att kraven som ställs stämmer överens med de mål man har, är kompatibla med ens 

inlärningsstrategier och går att koppla till tidigare erfarenheter (Keller & Suzuki, 

2004). Att ha tydliga mål är mycket viktigt. Studenter kan ha både yttre och inre 

mål. Ett yttre mål är till exempel att man vill lära sig något därför att det är 

nödvändigt för att klara kursen. Medan ett inre mål är något som intresserar en 

personligen och som man själv valt. Inre mål ger därmed en högre grad av 

motivation då de tilltalar en på ett mer personligt plan (Keller & Suzuki, 2004). 

Relevans kan påverkas både av innehåll i inlärningsmaterial men även av hur till 

exempel lärare lär ut (Keller, 1987).  

Den tredje delen i modellen är självförtroende detta uppnås genom att få studenterna 

att känna sig positiva till att de kommer att lyckas och att de sedan får uppleva att 

lyckas genom egna förmågor utan att det känns som att det beror på tur (Keller & 

Suzuki, 2004). Keller skriver även att självförtroende kan påverka hur involverad 

man är i en aktivitet och hur man ser på misslyckanden. Bra självförtroende kan göra 

att misslyckanden ses som en del av inlärningsprocessen medan ett sämre 

självförtroende kan skapa en rädsla för att misslyckas (Keller, 1987).  

Den sista delen i modellen, tillfredsställelse, är till skillnad från de andra delarna inte 

nödvändig för att uppnå motivation. Däremot krävs den för att studenterna ska få en 

positiv känsla kring sin inlärning. Yttre förstärkningar såsom belöningar och 

erkännande bör användas enligt etablerade principer för behaviour management. 



 

   

 

 

   

 

7 

 

Inre känslor av tillfredsställelse uppnås genom att få en chans att använda sig utav 

det man lärt sig. Det är också viktigt att studenterna känner att exempelvis kursen 

har varit rättvis, genom att mängden arbete stämmer överens med de krav som 

ställdes och att det inte skedde någon favorisering (Keller & Suzuki, 2004). En 

underkategori för tillfredsställelse är schemaläggning. Schemaläggningen innebär att 

skapa ett bra upplägg för studenters framsteg och fortsatt inlärning men det krävs en 

balans för att situationen inte ska kännas för kontrollerande och skapa negativa 

konsekvenser (Keller, 1987).  

Om balansen mellan de fyra delarna uppfylls är chansen stor att god motivation 

uppnås, inte bara vid den omedelbara inlärningen men även för att fortsätta att lära 

sig mer (Keller & Suzuki, 2004). Enligt Baddeley, Eysenck och Anderson (2015) 

skapar motivation intresse hos studenter vilket gör att de fokuserar mer och 

spenderar mer tid på det som ska läras in. 

2.3 Inlärning 

Inlärning handlar om minne som generellt delas in i sensoriskt minne, korttids-

/arbetsminne samt långtidsminne (Baddeley, Eysenck, & Anderson 2015). Baddeley, 

Eysenck och Anderson (2015) skriver att oavsett vilket minnessystem det handlar 

om, elektroniskt eller mänskligt, så finns det tre saker detta måste innefatta vilket är 

1) inkodning av information 2) lagring av information och 3) återkallning av 

information. Enligt Baddeley, Eysenck och Anderson (2015) finns det en hypotes 

som kallas total time hypothesis som handlar om att mängden kunskap som lagras är 

relaterat till hur mycket tid som läggs på inlärning. Det vill säga vi lär oss mer om vi 

spenderar mer tid på inlärning. Dock finns det andra aspekter som påverkar inlärning 

som att fokusera på rätt saker vid inlärning samt få feedback. Enligt det som kallas 

distributed practice effect är det bättre att sprida ut inlärning under en tidsperiod 

istället för att försöka lära sig ett massivt block på en gång. Detta har testats i en 

studie som Baddeley, Eysenck och Anderson (2015) tar upp. Studien visade att 

inlärning sker snabbare om man delar upp träningen i korta sessioner under flera 

dagar, dock gör uppdelningen att det krävs ett längre tidsspann för att nå sitt 

inlärningsmål vilket är en nackdel. 

2.4 Feedback 
Baddeley, Eysenck och Anderson (2015) skriver även om vikten av feedback med 

exempel att om inkorrekt inlärning sker och ingen feedback ges för att felet ska 

rättas till kan felet kvarstå länge. En annan påverkan på inlärning kan vara 

motivation som kan påverka koncentration och tiden som läggs på inlärning. Enligt 

Norman (2013) är feedback ett fundamental psykologiskt koncept. Feedback bör ske 

snabbt efter en interaktion samt vara informativ men om feedbacken som finns är 

dåligt designad kan det vara mer störande än ingen feedback alls (Norman, 2013).  
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2.5 Studiestrategier, mnemonics och minnas med bilder 
Baddeley, Eysenck och Anderson (2015) skriver om SQ3R som representerar fem 

steg för effektivt studerande. Förkortningen står för survey, question, read, recite 

och review. Survey innebär att man ska ha en överblick över hur ett kapitel i en bok 

är uppbyggt. Question är att hitta passande frågor, read handlar om att hitta svaren 

på föregående frågor. Recite är att återminnas en del av det som nyss lästes. Review 

är som en avslutande sammanfattning. Enligt Baddeley, Eysenck och Anderson 

(2015). finns det många självhjälpsböcker som tar upp olika minnestekniker, så 

kallade mnemonic. Exempel på dessa är pegword system, verbal mnemonic och loci-

metoden där den sistnämnda anses vara en relativt effektiv metod (Baddeley et al. 

2015). God minnesinlärning innebär att informationen är eller blir inkodad på ett 

meningsfullt sätt samt att det finns ledtrådar som gör att minnet kan återkallas 

(Baddeley, Eysenck & Anderson, 2015). Mnemonic tekniker används av 

minnesexperter och det verkar som mentala bilder har en stor betydelse (Baddeley, 

Eysenck och Anderson, 2015). I ett experiment visade resultatet att bilder med 

slumpmässiga former blev lättare att komma ihåg om respektive bild kompletterades 

med en text eller ”label” som gav en koppling mellan text och bild (Baddeley, 

Eysenck & Anderson 2015). I mitten på 60-talet fokuserade man mer på betydelsen 

av att kunna associera ett ord till något annat. Det verkade vara lättare att lära in till 

exempel en inköpslista om orden i fråga var lätta att associera till varandra. Enligt 

författarna upptäckte man även kring den här tiden den stora betydelsen av 

visualisering som hjälpmedel för att minnas saker. Det som för människan är 

abstrakt och svårvisualiserat verkar vara svårare att lära in eller minnas (Baddeley, 

Eysenck & Anderson, 2015). Dual-coding hypothesis kallas en hypotes där man 

menar att abstrakta ord kodas in ordagrant medan ord som är lätta att visualisera kan 

kodas in både ordagrant och visuellt. Visualisering eller meningsskapande av ord 

kan ha en påverkan på inlärning. Baddeley, Eysenck och Anderson (2015) nämner 

även en hypotes framtagen av ett par forskare som handlar om att olika sätt att lära 

in ger olika djup i inlärningen. Djupare inkodning av information gör att kunskapen 

memoreras bättre och anses effektivt då det innebär att reflektera och aktivt tänka 

kring saker eller upplevelser. Elaborative rehearsal kallas det som innebär att 

repetera något samtidigt som man aktivt arbetar djupare med det genom att till 

exempel koppla det nya som repeteras till tidigare kunskap man bär på (Baddeley, 

Eysenck och Anderson, 2015). Colin Ware (2013) skriver om kodning med ord och 

bild och nämner Paivo’s idé om två stycken lagringssätt som har blivit kallat 

imagens och logogens. Imagens är det så kallade nonverbal system som innebär 

visuella bilder medan logogens är det verbala som innebär ord. Enligt Ware kan de 

två systemen vara starkt sammanlänkade. Exemplet som ges i texten är att ordet katt 

lätt kan associeras till en bild av en katt (Ware, 2013). 
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2.6 Teoretisk sammanställning 
En sammanslagning av delarna i tidigare forskning samt teori genomfördes vilket 

gav ett underlag för utformning av en prototyp för en mobilapplikation. Som visas i 

figur 3 tog tidigare forskning upp att studenter kan uppleva den akademiska 

kurslitteraturen svår att lära in eller att det kan finnas brist på kunskapen för hur man 

läser effektivt (Livingston et al., 2015). Motivation är även en viktig aspekt för att 

lyckas och vilja fortsätta (Keller & Suzuki, 2004). Därför ligger det under rubriken 

behov i figur 3. Det som i tidigare forskning visade på om minnesteknikers effekt 

(Baddeley, Eysenck & Anderson., 2015), bilders betydelse vid inlärning (Yang et 

al., 2014) samt effekter av priming (Angerbauer et al., 2015; Budiu, 2016) har i den 

här studien tolkats som möjliga delar att kunna skapa övningar av. Eftersom 

mobiltelefoner används av en stor mängd människor idag samt att det även kan vara 

svårt att få tiden att räcka till (Gu, Gu och Laffey, 2011) så skulle mobiltelefonen 

vara en bra potentiell lösning i och med dess lättillgänglighet i syfte av att underlätta 

för en användare samt finnas där vid behov. 

 

Figur 3: Förenklad teoretisk sammanställning inför vidare arbete med utformning 

av prototyp. 
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3 Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Detta arbete har innefattat en kvalitativ studie med fem deltagare. Insamlingen av 

data har inneburit både frågeformulär, skattningsskalor och intervjufrågor som har 

kompletterat varandra (Goodwin, 2009). Utöver detta har data insamlats från 

tidigare forskning och teori. 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen innefattade inläsning av litteratur och tidigare forskning, 

prototypskapande samt test av prototyp med användare. Upplägget som planerades 

inför testerna med potentiella användare testades som ett pilottest först för att rätta 

till eventuella otydligheter i frågor och formuleringar samt få en uppskattning om 

tidsomfånget så testdeltagarna kunde få information om ungefärlig tid. Studien 

innefattade test med fem testdeltagare. Intervjuer gjordes för att få fram så mycket 

kvalitativa data som möjligt från ett rätt litet urval. 

3.2.1 Urval 

Goodwin (2009) menar att det är en god idé att försöka få tag på potentiella 

användare eller intressenter även om det inte finns mycket tid till förfogande. Enligt 

Goodwin (2009) kan ett stort antal intervjuer utöver kvalitativa data även ge 

kvantitativa data men det kräver en stor budget, mycket tid och analysarbete. 

Goodwin nämner även att fler intervjuer inte nödvändigtvis behöver innebära bättre 

designresultat (Goodwin, 2009). Den kvalitativa datainsamlingen kan ge mer djup 

om användarnas behov och önskemål (Goodwin, 2009). Målgruppen i den här 

studien var främst studenter som potentiellt skulle ha nytta av ett hjälpmedel som 

underlättade inläsning av kurslitteratur. Urvalet blev fem personer som var eller nyss 

hade varit studenter. Tre läste på universitetsnivå, en på gymnasienivå samt en med 

tidigare påbörjade studier på komvux. Eftersom den här studien har varit nära i tid 

med skolavslutningar och deadlines inför det sista innan sommaren för studenter så 

togs det med i beräkningen att det skulle var svårt att få tag på studenter som hade 

tid att ställa upp. Inom målgruppen har det gjorts ett bekvämlighetsurval (Goodwin, 

2009). Den här studien involverade testdeltagare som var i åldern 18 till 24 år. 

3.2.2 Genomförande 

I denna studie skapades en prototyp som därefter testades med potentiella 

användare. Momenten där användarna var involverade delades upp i två delar. Den 

första delen handlade om att användaren fick testa prototypen på egen hand utan 

observation. Den andra delen innebar 1) att läsa en text på två sidor, 2) genomföra 

en mellanövning (dra en linje i en labyrint på ett utskrivet papper), 3) svara på två 
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frågor om innehållet kring texten, 4) svara på ett formulär med åtta skattningsskalor 

samt avslutande intervjufrågor. Del 2 genomfördes dagen efter del 1.  

Prototypskapande 

I den här studien kombinerades fakta från tidigare forskning och teori för att skapa 

en prototyp. Arbetet med prototypen började med skisser och sedan användes 

UXPin för att skapa den interaktiva prototypen. Övningarna utformades för en 

mobilapplikation. En mobilapplikation valdes för att mobiltelefoner används av en 

stor andel människor idag.  En tanke med övningarna i prototypen var att övningarna 

skulle vara lätta att ta fram samt ge möjlighet att öva på korta stunder utspridda över 

dagen eftersom det enligt Baddeley, Eysenck och Anderson (2015) finns fördelar 

med en taktik som kallas distributed practice effect som nämndes tidigare i 

rapporten. I denna studie utformades övningarna för att öva in ord genom att koppla 

orden till bilder, då bilder tycks kunna underlätta inlärning (Yang et al., 2014). 

Enligt Keller kan grafik eller animationer ge positiva effekter på uppmärksamhet om 

det används rätt (Keller & Suzuki, 2004). Enligt ARCS-modellen kan 

uppmärksamhet öka genom konflikt eller undersökning dvs. med reflektion över 

tidigare kunskap och nya påståenden samt tänkande och problemlösning (Keller 

1987). Bilderna i den här prototypen är framtagna för att främja användarnas tankar 

och möjlighet till reflektion för respektive ord. 

Att det man gör är relevant för en själv som människa är en viktig del av motivation 

enligt Keller och Suzuki (2004). Därtill hör även att inneha tydliga mål, att en 

passande inlärningsteknik används samt att det skapas en bra koppling mellan 

tidigare erfarenheter och ny kunskap (Keller och Suzuki, 2004). Denna studie 

inspirerades dels av primingeffekter vilket innebär att det man exponeras för innan 

kan påverka senare skeenden. Därför var orden i prototypens övningar i sin tur 

kopplade till en text. Texten som övningarna eller orden i prototypen kopplades till 

var sidorna 70-71 i delkapitlet 4.1 Mätningar och skalor i boken Introduktion till 

vetenskapsteori av Lars-Göran Johansson (2011). Syftet var att använda sidor i en 

bok med innehåll som testdeltagarna inte hade mycket erfarenhet eller kunskap om 

sedan tidigare. På de valda sidorna i boken börjar Johansson (2011) med ett 

introduktionsstycke följt av en uppräkning av olika skalor med tillhörande 

förklaring. Vi ställde oss frågan om ifall val av ord som omkodas till en stödbild i 

prototypens övningar påverkar hur väl användaren kommer ihåg textstycket som 

tillhör stödbilden/stödordet. Därför plockades även stödorden/stödbilderna för 

skalorna ut på olika sätt för respektive skala för att se om användaren skulle komma 

ihåg skalorna olika bra. Den första skalan, nominalskala, nämndes inte vid namn 

utan det som nämndes var ordet “blodgrupp” som var ett exempel på nominalskala. 

Den andra skalan, ordinalskala, nämndes vid namn och kopplades till en bild som 

skulle beskriva vad skalan innebar. Den tredje, Intervallskalan, nämndes inte alls 

och kopplades inte till någon bild. Den fjärde och sista, kvotskalan, kopplades till 
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bilden av IKEA’s diskställ som heter “KVOT”. Dock nämns inte någon information 

om att det var just IKEA’s diskställ KVOT. Det kan dock påverka resultatet. Se 

tabell 1 nedan för en översikt av vilka ord som kopplades till vilka bilder. 

Tabell 1: Ord och bilder i prototypen. 

Ord Bild 

Mätning och skalor 

 

 
 

Systematiska mätningar 

 

 
 

Måttstock 

 

 
 

Mätetal 

 

 
 

 

Storhet 

 

 
 

Skalor 

Blodgrupp 

 

 
 

Ordinalskala (i rangordning) 

 

 
 

Intervallskala 
Skalan nämns inte i övningen = 

ingen bild 

Kvotskala (IKEA’s KVOT diskställ) 
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I övning nummer två i prototypen förväntas det att användaren har memorerat orden 

och för sig själv mentalt ska repetera orden genom att kolla på rätt bild i prototypen. 

Om man inte kommer ihåg orden kan man klicka på bilden vilket gör att bilden 

vänds och ordet syns. Anledning till att vi gjort det möjligt att se ordet igen i övning 

2 är för att användaren ska slippa att gå tillbaka till övning 1 och sen tillbaka igen. 

Eftersom tidigare forskning förklarade att feedback var en viktig del i korrekt 

inlärning och att feedback bör komma direkt efter för att vara effektivt så skapades 

ett test som sista steg i prototypen.  Problemet var begränsning i UXPin så för att 

lösa testet skapades en länk till ett quiz i Google Forms istället. Google Forms hade 

dock begränsningar i att man inte automatiskt kan rätta skrivna ord så det löstes 

genom att lägga in en Feedback-mening innehållande rätt svar som användaren 

kunde se när testet var inskickat och feedbacken kom tillbaka. Pilottestet som 

gjordes visade att det inte var några problem för pilottestpersonen att se sitt rättade 

resultat på det sättet. 

Sammanfattningsvis innehöll prototypen en övning för att för första gången se 

(priming) och öva in orden, en andra övning för användaren att upptäcka om orden 

hade memorerats bra eller ej samt slutligen ett test där användaren skulle associera 

rätt ord till rätt bild. Keller nämner vikten av variation för att inte användare ska 

förlora intresse över tid. Nya saker kan vara spännande just för att de är nya men det 

behövs mer för att det ska vara hållbart under en längre tid (Keller & Suzuki, 2004). 

Prototypen skapades mer likt en high-fidelity prototyp än en low-fidelity även om 

alla element inte var klickbara. När man testar high-fidelity prototyper är risken att 

användarna eller testdeltagarna förväntar sig att allt är klickbart och om det inte är 

det uppstår frustration (Goodwin, 2009). Testdeltagarna i den här studien blev 

informerade om att alla delar ej var klickbara samt vilka delar som gick att klicka på 

som de kunde testa. När prototypen var klar kunde test med användare börja. 

Testningen för respektive deltagare testades i två delar med olika moment 

3.2.2.1 Del 1 Testdeltagarnas egen tid med prototypen 
Del 1 innebar att ge testdeltagaren den information som behövdes. Ett 

informationsbrev, se bilaga 1, och ett uppgiftsblad, se bilaga 2, skickades till 

deltagarna via e-post. Informationsbrevet fick testdeltagaren även i handen för att 

kunna läsa och skriva under om de ansåg att informationen kändes bra. I 

uppgiftsbladet fanns ett användarnamn som testdeltagaren skulle använda när testet 

skulle skickas in i det sista steget (övning 3 i prototypen). Detta dels på grund av att 

resultatet skulle kopplas till rätt person men främst för att inga riktiga namn skulle 

registreras i datainsamlingen. Prototypen och informationen blev antingen 

introducerad via ett möte på plats där testdeltagaren befann sig eller via distans med 

telefon. Eftersom deltagarna fick använda prototypen helt själva finns inga exakta 

data på hur testdeltagarna gjorde under den tiden. Enligt Saffer (2010) är det en god 

idé att ge testdeltagarna som ställer upp någon form av betalning eller belöning. I 
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denna studie fanns inte mycket resurser i form av tid eller pengar till att ordna någon 

belöning med ekonomiskt värde men deltagarna tackades såklart för deras 

deltagande. 

3.2.2.2 Del 2 Läsning, skattningsskala och intervjufrågor 
Del 2 innebar en träff med testdeltagaren där han eller hon först blev tillfrågad om 

det gick bra att de muntliga diskussionerna spelades in samt ett förtydligande om att 

hans eller hennes åsikter var uppskattade oavsett om det var positiva eller negativa 

åsikter. Därefter följde fem steg vilket innebar att testdeltagaren fick 1) läsa texten 

som hörde till övningarna i prototypen, 2) göra en mellanövning, 3) skriva eller 

muntligt svara på frågor om texten i steg ett, 4) fylla i ett skattningsformulär, 5) 

svara på intervjufrågor. 

I första steget fick testdeltagaren läsa sidorna 70-71 i Introduktion till 

vetenskapsteori (Johansson, 2011) och därefter genomföra en mellanövning som 

innebar att dra ett streck genom en labyrint från start till mål, se bilaga 3. Tidigare 

studier som undersökte en minnesövning använde sig av en mellanövning för att 

resultatet inte skulle påverkas av att informationen fortfarande var kvar i 

korttidsminnet, man ville se om informationen hade memorerats djupare (Yang et 

al., 2014). Därför användes en mellanövning i den här studien efter att användaren 

läst texten för att resultatet skulle bli mer tillförlitligt. Efter mellanövningen fick 

testdeltagaren ett formulär med en fråga om innehållet i texten från boken 

Introduktion till vetenskapsteori (Johansson 2011) samt en fråga om vilka skalor 

som nämndes i texten, se bilaga 4. Testdeltagaren fick välja att svara på frågorna 

skriftligt eller muntligt. Efter frågorna fick testdeltagaren fylla i skattningsskalor 

med siffrorna från 1 (“håller inte alls med”) till 7 (“Håller helt med”), se bilaga 5. 

Enligt Goodwin (2009) ger ett ojämnt antal steg i en skattningsskala möjlighet att ge 

ett neutralt svar vilket kan ge mer tillförlitliga resultat. 

Frågorna eller påståendena i skattningsskala skapades med Kellers modell i åtanke. 

Det vill säga att det gjordes en tolkning på frågor som skulle kunna passa de olika 

kategorierna i Kellers modell (Keller, 1987).  

● Frågorna 1-4 är tänkta att tillhöra kategorin uppmärksamhet 

● Frågorna 5-6 till relevans  

● och frågorna 7-8 till självförtroende 

 

I början av skattningsformuläret ställdes även en fråga om hur mycket testdeltagaren 

kände till det som stod i texten sedan tidigare då det kunde påverka resultatet. 

Slutligen ställdes intervjufrågor om övriga kommentarer samt allmänt om studentens 

upplevelse av egna studier och motivation, se bilaga 6. Detta som ett kompletterande 

svar utöver prototyptestet och skattningsskalorna. Detta för att det eventuellt öka 
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förståelse och ha data som skulle kunna användas till att jämföra svaren från 

prototypen samt skattningsskalorna. En fråga lades till efter pilottestet gjordes vilket 

var “Använde du mobilen eller datorn för att testa prototypen?”. Det står i 

beskrivningen att man ska använda mobiltelefonen men det ansågs värt att fråga om 

mobilmobiltelefon eller dator användes för att försäkra sig om ifall deltagarna följde 

instruktionerna. En del av intervjuerna transkriberades medan enstaka fall inte 

gjorde det då ingen inspelning av intervjun skedde. Detta på grund av att deltagarna 

inte ville spelas in. 

3.3 Analys 
Sammanställningen av datainsamlingen skedde genom att sammanfatta intervjuerna 

först för sig själva dels genom att gå igenom inspelningar och dels genom att plocka 

fram meningar eller citat från svaren för respektive fråga. Därefter jämfördes 

resultaten från de olika testdeltagarna med varandra. Resultaten från testerna i sista 

steget (övning 3 i prototypen), frågeformulär 1 samt skattningsskalorna jämfördes 

också. Goodwin kallar de olika metoderna om analysering för single-case analysis 

respektive cross-case analysis (2009). 

3.4 Tillförlitlighet 
I rapportens metodkapitel har strävan varit att skapa en tydlig beskrivning för att öka 

förståelsen för upplägget och tillförlitligheten. I den här studien kan vissa delar 

tolkas som kvantitativa (skattningsskalorna) men studien involverar även kvalitativa 

intervjuer. Antalet testdeltagare i studien var få vilket gjort att datainsamlingen har 

använts till ett kvalitativt resultat. Alla frågeformulär, skattningsskalor och 

intervjufrågor tillgängliga i bilagor till rapporten. Intervjufrågorna var även 

strukturerade. Enligt Ejvegård (2009) är ett sätt att öka reliabiliteten för enkäter och 

intervjuer att testa samma individ två gånger. Det genomfördes inte i det här 

projektet men sammanfattningarna för intervjufrågorna skickades till respektive 

testdeltagare för att ge dem möjlighet att titta igenom och kommentera om 

missuppfattningar hade skett. Enligt Ejvegård (2009) kan man även skapa enkäter 

med frågor som syftar till att få fram samma svar men formuleringen är vriden så att 

det inte låter som samma fråga för att öka reliabiliteten. Utformningen på frågorna i 

den här studien försökte följa detta. 

Validitet är svårare att testa och försäkra sig om. Det gäller att veta att man mäter 

rätt saker (Ejvegård, 2009). I den här studien har Kellers modell använts för att 

skapa skattningsskalor och frågor om motivation (Keller & Suzuki, 2004). Det kan 

finnas en risk att egen tolkning i skapandet av frågorna har en påverkan på 

validiteten men vår förhoppning är att utformningen av frågorna har varit tydliga 

och tillförlitliga. I den här studien fick testdeltagarna genomföra en mellanövning 

innan de fick svara på frågor om texten de nyss hade läst, anledningen till detta var 

att få bort informationen från korttidsminnet då det skulle kunna ge ett missvisande 
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resultat så som forskarna Yang et al. (2014) gjorde i sin studie som togs upp tidigare 

i den här rapporten. I början av skattningsformuläret ställdes även frågor för att se 

om deltagaren kände igen textens innehåll eller hade god kunskap om det sedan 

tidigare eftersom att det kunde påverka resultatet i vår studie. 

3.5 Etiska överväganden 
Den här studien har involverat relativt låga risker kring etiska aspekter men 

grundläggande etiska riktlinjer har naturligtvis följts vilket har inneburit att 

testdeltagarna har förblivit anonyma till namnet, det vill säga att vi som testledare 

visste om deltagarnas namn men deltagarna var avidentifierade i datainsamlingen 

och rapporten (Saffer, 2010). Vi har även utelämnat vissa uppgifter som kan avslöja 

vem användaren är. Innan insamlingen av data fick testdeltagarna ett 

informationsbrev som är viktigt att ge ut (Saffer, 2010) där det stod om studiens 

syfte, information om deltagandet, testdeltagarnas rätt att avbryta deltagandet i 

studien samt kontaktuppgifter till testledarna. Här fick deltagarna även godkänna att 

bli inspelade. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Prototypskapande 
Insamlandet av tidigare forskning och teori resulterade i en prototyp med tre 

övningar. I figur 4 visas övning 1 i prototypen som innebar att koppla ett ord till en 

bild.  

 

 

Figur 4: Övning 1 i prototypen, öva in ord till bild. 

 

I figur 5 visas övning 2 där användarna får upptäcka om han eller hon har 

memorerat orden till rätt bild. Användaren ser bilderna men om det är svårt att 

komma ihåg ordet till en bild finns det möjlighet att trycka på bilden vilket gör att 

bilden vänds och visar ordet istället. 
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Figur 5: Övning 2 i prototypen, användaren får testa om orden har memorerats. 

Här har användaren tryckt på första bilden för att se vilket/vilka ord som hörde till 

bilden. 

Figur 6 visar sista delen i prototypen som länkar till ett test i Google Forms.  

 

Figur 6: Sista delen i prototypen, att genomföra testet, en länk till testet. 
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När användaren har gjort testet i Google Forms skickas testet in genom en 

knapptryckning. Direkt efteråt får användaren tillbaka ett automatsvar där 

användarens svar visas tillsammans med feedback i form av en kommentar till 

respektive fråga. Kommentarerna innehåller det rätta svaret för frågorna så att 

användaren kan se hur många rätt som uppnåddes i testet, se figur 7. 

 

 

Figur 7: Testet på Google Forms 
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4.2 Resultat från test av prototyp 

4.2.1 Test (övning 3) 

I testet av prototypen hade ingen av deltagarna alla rätt på första försöket. Antal rätt 

blev 5, 6, 6, 6 samt 7 av 8 möjliga. Det var en av deltagarna som gjorde testet en 

gång till och fick då alla rätt. Två deltagare fick inte rätt på den första 

memoreringsbilden Mätningar och skalor men överlag verkar ordinalskala och 

kvotskala ha varit svårast att komma ihåg. En av deltagarna blandade ihop de två. I 

bilaga 7 visas svaren samt antal rätt svar för respektive deltagare. 

4.2.2 Frågeformulär 1 - Lästest 

Frågeformulär 1 innebar följande frågor “Vad handlade texten om. Återberätta så 

mycket du kan.” och “Vilka skalor nämndes i texten? Beskriv skalorna om du inte 

redan gjort det i fråga 1.” Fyra testdeltagare fokuserade på exemplen i texten och 

nämnde inte skalorna när de skulle återberätta innehållet. En deltagare nämnde alla 

skalorna och angav att texten handlade om skalor. Två personer kunde inte alls svara 

på frågan om vilka skalor som nämndes i texten även om en av dem nämnde orden 

nominaltal och ordinaltal i föregående fråga. Frågor och sammanfattningar om 

svaren finns i bilaga 8. 

4.2.3 Skattningsskalor 

Enligt fråga 1 i skattningsformuläret (se bilaga 9) kände nästan alla deltagarna till 

innehållet i texten sedan tidigare. Två deltagare hade hört talas om alla de skalor 

som nämndes i texten ur boken Introduktion till vetenskapsteori (Johansson, 2011), 

den yngsta deltagaren som inte studerade på universitetet kände inte till någon skala 

medan resterande två deltagare hade hört talas om några eller kände vagt igen de 

skalor som nämndes i texten. 

Resterande del av skattningsformuläret innefattade frågor som utformades efter 

kategorierna uppmärksamhet, relevans och självförtroende från Kellers modell. 

Skattningsskalorna gick från 1-7 med 1 = Håller inte alls med, 4 = medel/varken 

eller och 7 = Håller helt med. 

Frågorna 1-4 är representerade kategorin uppmärksamhet. Alla deltagare förutom en 

valde graderingen 5 i skattningsskalan angående om koncentrationen under 

läsningen ökade med hjälp av övningarna. För frågan om huruvida 

mobilapplikationens övningar ökade nyfikenhet under läsningen valde tre deltagare 

graderingen 5 eller 6 och två deltagare valde graderingen 3. Läsningen upplevdes 

varken intressant eller ointressant och applikationens eller prototypens övningar 

ansågs inte tråkiga i sig.  
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Frågorna 5-6 representerade relevans. Här valde tre av deltagarna graderingen 5 och 

resterande valde graderingen 6 respektive 7 angående om prototypens övningar var 

till användning under läsningen. 

Frågorna 7-8 representerade självförtroende. Här svarade två av deltagarna att de 

upplevde att prototypen ökade deras självförtroende för vidare studier medan 

resterande inte upplevde detta. En deltagare valde graderingen 1 (1 = Håller inte alls 

med). Skattningsskalorna med svar finns i bilaga 9. 

4.2.4 Intervju 

Testdeltagarna var nuvarande studenter eller studenter som precis slutat studera. Tre 

studerade på universitetsnivå medan en studerade på gymnasienivå och en annan 

hade påbörjat komvux. Deltagarna fick först svara på frågor kring användandet av 

prototypen. En av deltagarna använde datorn och resterande fyra deltagare använde 

mobiltelefonen varav en använde både mobiltelefon och dator. Den sistnämnda 

deltagaren uttryckte bättre upplevelse av att använda mobiltelefonen. Ingen av 

deltagarna antecknade under tiden de använde prototypen. Att anteckna var frivilligt 

men deltagarna gav ändå feedback om prototypen utan att anteckna.  

Enligt deltagarnas allmänna svar var övningarna bra och givande men en kommentar 

gavs om att det var svårt att förstå bilden för kvotskalan. Testdeltagarna fick även 

frågor kring deras syn på sina egna studier där de först frågades om de kände 

kontroll över sina studier. En deltagare upplevde kontroll över studierna och tre 

upplevde till viss del kontroll. Deltagaren som inte upplevde kontroll hade också valt 

att avbryta sina studier.  

Studiestrategier som användes av deltagarna var antingen inga, dela upp arbetet i 

moment, studera i skolan eller göra flashcards. Det var ingen som nämnde samma 

teknik som någon annan.  

I frågan om ifall kurslitteratur är kämpigt att ta till sig uttryckte tre av testdeltagarna 

att de inte använde kurslitteratur i så stor utsträckning. Alternativ till kurslitteraturen 

var att se på föreläsningar, lyssna på när en lärare går igenom eller titta igenom 

powerpoints. Övriga kommentarer som angavs var att om ämnet är intressant så är 

det lättare att ta till sig det samt att om kurslitteraturen känns överväldigande eller 

om det innefattar ord man inte förstår så är det kämpigt. Några testdeltagare kunde 

även ibland strunta i att läsa kurslitteraturen i en kurs på grund av att studenten hade 

tagit in information på annat sätt som till exempel genom föreläsningar, 

powerpoints, information på nätet eller använt sig av kunskap studenten redan hade 

sedan tidigare. Två av testdeltagarna nämnde att kursen hade gått bra ändå.  

Deltagarna som studerade vid universitetet uttryckte att motivationen till att studera 

var att få jobb och de studerade främst för sin egen skull. En deltagare nämnde en 

motivation för att få fullständiga betyg och en annan deltagare att klasskamrater var 
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en motivation samt att anledningen till inriktningen av studierna var intresse för 

ämnet genom en av föräldrarna.  

När deltagarna tillfrågades om hur lång tid innan en examination de förberedde sig 

svarade tre deltagare att det oftast blir dagarna innan och nära inpå deadline. En av 

deltagarna svarade att förberedelserna började ganska långt innan deadline och 

deltagaren som studerade på gymnasiet lade mindre tid på egenstudier och lärde in 

material främst från föreläsningar. Tre av deltagarna föredrog att studera på kvällen, 

dessa personer föredrog även att studera hemma. Resterande två deltagare föredrog 

att studera på dagen och att studera i skolan. Motivering till att studera i skolan var 

att det var socialt och en kommentar från en deltagare var att man ville vara fri från 

studier hemma.  

Deltagarna gav några avslutande kommentarer i slutet av intervjuerna där en av dem 

poängterade att det var otydligt att övningarna hörde till en text medan en annan 

tyckte det var ett bra sätt att använda bilder för att memorera saker. 

Sammanställningar från intervjusvaren finns i bilaga 10. 
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5 Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 
Den här studien visar på att deltagarna ibland avstår från att läsa kurslitteraturen och 

istället väljer att lyssna på föreläsningar, söka information på nätet eller titta igenom 

powerpoints. Detta behöver inte betyda att kurslitteratur är helt irrelevant, snarare att 

det i olika situationer upplevs mer eller mindre nödvändigt att läsa kurslitteraturen. 

En deltagare antydde att på grund av att deltagaren själv hade kunskap inom området 

sedan tidigare upplevdes kurslitteraturen överflödig, det fanns tillräcklig information 

att skaffa sig på nätet istället. 

Utifrån Kellers ARCS-modell analyserades de fyra delarna uppmärksamhet, 

relevans, självförtroende och tillfredsställelse med datainsamlingen som innefattade 

test av prototyp samt intervjufrågor och skattningsskalor om upplevelse. Frågorna i 

skattningsskalorna (se bilaga 9) representerade de olika delarna i Kellers modell och 

var uppdelade enligt följande. Uppmärksamhet (frågorna 1-4), relevans (frågorna 5-

6), självförtroende (frågorna 7-8) (Keller & Suzuki, 2004). I den här studien gav inte 

resultatet helt tydliga svar på alla delar inom ARCS-modellen som förhoppningen 

var. 

Uppmärksamhet 

Konflikt, tydlighet, variabilitet, humor, undersökning och deltagande ingår under 

uppmärksamhet (Keller, 1987). Det skapades inte tydliga konflikter i prototypen mer 

än att en användare tyckte att det var ett intressant alternativ att studera på eftersom 

användaren inte brukade göra så annars. Prototypen fokuserade till viss del på 

reflektion eller undersökning då bilderna som associerades till respektive ord skulle 

skapa mer reflektion kring ordet. Humor inkorporerades inte i prototypen men 

variabilitet genom olika övningar samt deltagande genom ett interaktivt gränssnitt 

fanns för att försöka öka uppmärksamheten. I de tillhörande frågorna 1-4 i 

skattningsskalan valde en deltagare graderingen 4 och resterande deltagare valde 

graderingen 5 angående om ökad koncentration vilket kan visa på en svag positiv 

förstärkning av uppmärksamhet men för att veta detta säkert hade en kontrollgrupp 

behövts för jämförande samt ett mer strikt experimentupplägg. Enligt fråga 4 i 

skattningsformuläret verkade övningarna i prototypen upplevas mer underhållande 

än tråkiga. Enligt Kellers modell bygger uppmärksamhet dels på varierande 

tillvägagångssätt och tempo (Keller & Suzuki, 2004). Det kan vara så att övningarna 

kändes för likartade för vissa av deltagarna eller att användarna hade fått för lite 

insikt om kontexten för prototypens användning. 

Relevans 

Det som ingår under relevans är erfarenhet, nuvarande värde, nytta i framtiden, 

anpassning av behov, utformning samt val (Keller, 1987). I prototypen användes 
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bilder på generellt välkända föremål vilket ingår i underkategorin erfarenheter där 

man använder något som är familjärt för användaren för att koppla till något nytt. På 

sista bild- och ordparet verkade användarna dock snarare bli förvirrade.  

Prototypen skapade enligt vår bedömning mer nuvarande värde än nytta i framtiden 

då prototypen var utformad likt ett quiz med ett slutprov för en tillhörande 

kurslitteratur. Det långvariga syftet var att göra användaren förberedd för läsning av 

kurslitteratur. När användarna sedan fick svara på de kompletterande 

intervjufrågorna visade det sig att tre av användarna ansåg att möjligheten till att få 

ett bra arbete var motivation till varför man studerade. Detta kom även Kandiko och 

Mawer (2013) fram till. Det kan ses som ett steg längre fram efter förståelse över 

kurslitteratur i framtida nytta för användaren. För att få ett bra jobb krävs bra 

kompetens och kunskap vilket innebär att studenter bör skapa sig en förståelse över 

innehållet i sin utbildnings tillhörande kurslitteratur eller kursmålen.  

Som tidigare nämndes valde användarna ibland att avstå från läsning av 

kurslitteratur. Detta borde undersökas mer för att till exempel kunna jämföra om det 

finns bättre alternativ till traditionell kurslitteratur eller om det finns verktyg som 

studenten kan använda som komplement till vanliga böcker för att effektivisera 

alternativt motivera till läsning. Prototypen som skapades i den här studien innebar i 

och för sig ett sådant alternativ men denna prototyp var bara fokuserad på 

kurslitteratur.  Frågorna 5-6 i skattningsskalan för upplevelse tillhörde delen för 

relevans. Frågorna var motpoler till varandra och förväntades därför få ett högt tal på 

den ena och ett lågt tal på den andra. Deltagarna valde graderingen 5 eller högre på 

frågan “Jag upplevde att jag hade användning av övningarna i appen under 

läsningen.”. En deltagare valde graderingen 7 på den nyss nämnda frågan och 

graderingen 1 på fråga nummer 6 (“Jag upplevde inte läsning lättare efter 

övningarna i appen än jag upplevt andra texter jag läst tidigare.”) Den här 

testdeltagaren var även den enda som genomförde övning 3 (testet) en andra gång 

för att försöka få alla rätt. Vi i projektgruppen satt inte som krav att man behövde 

göra testet flera gånger. Utifrån vår tolkning verkar testdeltagaren ifråga ha 

motiverats av övningarna. Det visar på en inre motivation att han eller hon på egen 

hand valde att göra om testet för att försöka förbättra sitt resultat, då det inte var ett 

krav att göra testet flera gånger (Holt et al., 2015).  

Självförtroende 

Tre deltagare svarade att självförtroende för vidare studier inte ökade medan två 

stycken upplevde att det gjorde det. Enligt Kellers modell är en del av 

självförtroende att få uppleva att lyckas (Keller & Suzuki, 2004). I den sista 

övningen i prototypen fick deltagarna testa vilka ord de kom ihåg, om testet då gick 

bra och de såg att de lärt sig kan det eventuellt ge ökad motivation inför framtiden. 

Dock tillfrågades inte deltagarna mer ingående om vad som fick dem att känna mer 

motivation. Att undersöka denna aspekten mer än vad som gjordes hade gett mer 
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omfattande resultat. För att kunna se förändring i motivation hade studien även 

behövt pågå under längre tid med flera återkommande övningar och tester.  

Tillfredställelse och mentala bilder 

Tanken var att primingövningarna skulle hjälpa deltagarna att komma ihåg skalorna 

som nämndes i texten vid frågetillfället efter läsningen av texten. I den här studien 

testade vi att skapa en prototyp där vi i förväg hade skapat stödbilder och ord åt 

användarna. Det skiljer sig från vad som tas upp i boken av Ribbing (2013) som har 

varit inspiration till den här studien. Baddeley, Eysenck och Anderson (2015) 

nämner minnestekniker som innebär att visualisera i sitt eget huvud istället för att få 

bilder serverat i förväg. Att istället låta användarna skapa egna mentala bilder hade 

möjligen givit ett annat resultat och även mer kognitiv belastning för användaren. 

Att lära sig något nytt är dock mentalt krävande Baddeley, Eysenck och Anderson 

(2015) så frågan är var gränsen går för hur mycket man kan hjälpa en student kontra 

hur mycket studenten måste göra själv för att det inte ska påverka inlärning negativt. 

Enligt skattningsformuläret och intervjuerna verkade vissa deltagare i den här 

studien uppleva att övningarna hjälpte till. Samtidigt verkade det som att det inte var 

tydligt att övningarna tillhörde eller skulle tillhöra en text. En av deltagarna uttryckte 

oklarhet över kopplingen mellan övning och text i efterhand. Detta kan påverka 

huruvida övningarna kändes användbara eller ej. Det är en avvägning eftersom syftet 

var att testa om primingövningar kunde påverka läsning av text men det var osäkert 

om det var nödvändigt att presentera vilken text som övningarna tillhörde innan 

prototypen presenterades eller om det räckte med att tala om att prototypens 

övningar var övningar som skulle användas inför läsning av en text. Vi gjorde det 

sistnämnda. Enligt Keller är mål en del av relevans och det är viktigt att man känner 

att kraven som ställs stämmer överens med de mål man har (Keller & Suzuki, 2004). 

Att då inte vara tydlig med varför deltagaren ska göra något skulle kunna ha en 

negativ påverkan. I de fallen där deltagarna upplevde ökad koncentration under 

läsningen efter övningarna kan man tala om en inre känsla av tillfredsställelse. Detta 

bygger dels på att man känner att man får användning för det man lärt sig, alltså att 

man primat orden under övningarna och får användning för det när man läser texten 

(Keller & Suzuki, 2004). Ett alternativ som möjligen skulle förbättra kopplingen 

mellan övningarna och texten hade kunnat vara att från början visa användaren 

texten och visa vilken bild som hörde till vilken del eller ord i texten. 

I teorikapitlet beskrev vi studietekniken SQ3R. Survey är första steget i SQ3R vilket 

har setts över till viss del då detta handlar om att få överblick över ett ämne eller 

kapitel i en bok (Baddeley, Eysenck & Anderson, 2015). I denna studie 

komprimerades testerna till att bara innefatta två sidor i en bok och med syftet att 

bilderna som kopplades till respektive ord i övningarna skulle hjälpa studenterna att 

få överblick över sidorna. Kanske skulle det vara bättre och tydligare för 
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testdeltagarna om vi också förklarade SQ3R för dem. Att komprimera övningen till 

två sidor i en bok var ett val begränsat av tiden vilket innebär att ett utvecklat test 

hade behövt genomföras för att få en bättre bild av hur det skulle hanteras när det 

involverar en hel bok. 

Studiestrategier 

Tre av deltagarna angav att de väntade länge innan de förberedde sig inför en 

examination och det skedde oftast dagarna innan deadline. Frågan i intervjun var 

“Hur lång tid innan en examination brukar du förbereda dig?”. Frågan i sig kan ha 

ett tolkningsspektrum. Vad anser man med att förbereda sig? Räknar man med att 

lyssna på föreläsningar är förberedelse eller räknar man bara med egna studier som 

förberedelser? Människor kan även säga en sak men bete sig på ett annat sätt. Som 

nämnts tidigare menar Baddeley, Eysenck och Anderson (2015) att det är en fördel 

att sprida ut sin inlärning i korta pass under längre tid än att studera ett massivt block 

i ett. I den här studien fanns det i åtanke men inte så omfattande. Ett alternativ som 

egentligen blir samma som teknikerna i Ribbings bok (2013) är att istället för att 

plocka ut ord i några textstycken så gör man bildkopplingar med rubrikerna från 

innehållsförteckningen. Då involverar man det första S:et i SQ3R (Baddeley, 

Eysenck & Anderson, 2015) och försöker repetera in en översiktlig bild av 

innehållet i sin kurslitteratur för att sedan dyka in i kapitlen. Det ger dock bara en 

översiktlig bild men det är bra att börja med helheten. Ett annat alternativ skulle 

kunna vara att inrikta applikationen på att påminna användaren om att repetera olika 

delar lite i taget till deadline för att få en utspridd inlärning. Detta är enligt teorin i 

den här rapporten men eftersom test av prototyp och intervju med användare endast 

skedde en gång i den här studien kan inga slutsatser göras om detta utifrån 

datainsamlingen från användarna. 

Påverkan på kunskapsnivå 

En faktor som kan ha påverkat resultatet på insamlade data kan vara testdeltagarnas 

kunskapsnivå (Goodwin 2009). I den här studien kan kunskapsnivå ha en betydelse 

då personer som redan har bra studiestrategier möjligen kan anse att övningarna är 

meningslösa som i artikeln av Livingston et al. (2015) som nämndes i kapitel 1.2 

Tidigare forskning. Dock visade inte vår studie detta, kanske på grund av att 

testdeltagarna i den här studien inte hade provat på den studieteknik som prototypen 

skapades för. En annan aspekt som kan ha påverkat angående kunskapsnivå är om 

användaren redan kände till ämnet som testades och då troligen hade lättare för 

texten. I den här studien valde tre av deltagarna graderingen 5 eller 6 för hur väl de 

kände igen texten. Samtidigt så hade alla inte memorerat vilka skalor texten 

handlade om och beskrev dem inte så omfattande. En del oklarheter tycks ligga i 

vilka skalor det var som efterfrågades då texten i boken tog upp beskrivande 

exempel utöver namnen på skalorna. Det är möjligt att fenomenet om att människan 

har svårare att visualisera och memorera det som är abstrakt (Baddeley, Eysenck och 
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Anderson, 2015) bidrog till att det var lättare för deltagarna att memorera andra 

delar i texten än just skalorna, delar som till exempel var mer lättvisualiserade eller 

delar som var mer välkända som till exempel beskrivningen av grader i Celsius som 

en del av testdeltagarna återberättade i Frågeformulär 1. 

En tanke från vår sida var om studentens val av utbildning eller huruvida 

utbildningen innefattade tentor eller någon annan form av examination skulle kunna 

spela roll när man undersöker huruvida ett sådant här hjälpmedel är användbart. I 

den här studien samlades dock inte information in om deltagarnas 

utbildningsinriktning. 

5.2 Metodreflektion 
Generellt gav inte test och intervju med användarna lika mycket som vi hade 

hoppats på och på grund av förseningar gjordes inte mer än ett prototyptest. Studien 

fokuserades smalt på kurslitteratur och inlärning genom en mobilapplikation. 

Eftersom tre av deltagarna i studiens intervjudel svarade att motivation till att 

studera var att få ett bra jobb hade det kanske varit bättre att inte smala av den här 

studien lika mycket till inlärning av kurslitteratur utan istället se på möjligheter i 

designen för en mobilapplikation att involvera kopplingar till karriär och 

arbetsmöjligheter. Upplägget hade även kunnat förbättras. 

Deltagare 

Fem deltagare deltog i studien och var studerande eller hade nyligen studerat. Det 

bästa hade möjligen varit att till exempel bara ha universitetsstudenter eller försöka 

få tag på mer studenter och dela in dem i grupper om universitetsstudenter, 

gymnasiestudenter och komvuxstuderande för att få data om det finns skillnader 

mellan grupperna. Detta hade dock blivit en annan typ av studie och det hade krävt 

ett större antal deltagare. 

Testet 

Bara två deltagare hade fel på första bilden, men trots det inte helt felaktiga 

gissningar. De två sista bilderna hade däremot alla problem med. Det var också 

dessa två bilder som vi redan innan hade reservationer mot. Vi funderade på att göra 

förtydliganden (kvot diskställ från Ikea) men valde att låta det vara och istället 

diskutera det efteråt.  

Val av bok 

Boken valdes ut innan testdeltagarna letades upp vilket innebar att vi inte kunde veta 

om innehållet i texten var välkänt för testdeltagarna sedan tidigare. Ett alternativ 

skulle kunna vara att fråga de eventuella testdeltagarna om de kände till innehållet i 

texten innan de blev rekryterade men då skulle det kunna finnas en risk att vi som 

undersökare skulle säga för mycket eller risk för att testdeltagarna skulle söka upp 

ämnet innan testen och därmed påverka resultatet. 
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Studie under längre tid 

Under rubriken Protoypskapande i kapitlet 3.2.2 Genomförande nämndes det att 

enligt Baddeley, Eysenck och Anderson är det effektivare att sprida ut sina studier 

på korta perioder under längre tid (Baddeley, Eysenck & Anderson 2015). Det 

testades inte optimalt i den här studien. Testdeltagarna fick visserligen information 

om att de fick använda övningarna i prototypen hur många gånger de ville men de 

fick bara en dag på sig. En förbättring skulle vara att låta testdeltagarna använda 

prototypen under en längre tid och registrera eller anteckna när de använde 

prototypen eller om det fanns någon teknik som kunde registrera när prototypen 

användes av respektive deltagare. Om test hade genomförts under en längre tid hade 

man kanske även kunnat involvera en större del av en bok än de två sidorna som 

användes i den här studien. Ett annat alternativ hade varit att under en längre tid 

genomföra en dagboksmetod, fast då innan prototypskapandet, där testdeltagaren 

fick anteckna om sina studiestrategier och till exempel i slutet av en kurs utvärdera 

hur bra de tyckte om sina studiestrategier och deras upplevelse kring det. Därefter 

hade man kunnat göra en sammanställning och föreslå en design för fortsatt 

forskning. 

Osäkerhet kring koppling av ord och bild 

I kapitel 3 Metod under rubriken Prototypskapande skrev vi om hur de olika 

skalorna presenterades i prototypen. Ordinalskalan nämndes vid namn och 

kopplades till en bild som skulle beskriva vad skalan innebar. Denna koppling till 

bilden kan dock vara osäker eftersom alla kanske inte känner till ordinalskala 

samtidigt som det kan vara abstrakt att föreställa sig den i förhållande till ordet 

“storhet” som kanske inte är lika svår att associera till en bild. För att kunna 

associera ordinalskala på ett bra sätt till en bild kanske man behöver veta vad en 

ordinalskala faktiskt är innan man kopplar ord och bild. Resultatet i vår studie visar 

att alla fick fel i testet på ordet ordinalskala vid första försöket. Den fjärde skalan, 

kvotskalan, kopplades till bilden av IKEA’s diskställ som heter “KVOT” fast det 

nämndes inte någon information om att ordet associeras till ett diskställ på grund av 

att diskstället hette “KVOT”. Detta diskuterades under prototypskapandet mellan oss 

som har genomfört den här studien. Testdeltagarna tillfrågades inte om hur de hade 

uppfattat den här associationen men enligt resultatet var både ordinalskala och 

kvotskala svåra att komma ihåg till sista steget i prototypen som innebar att skriva 

rätt ord till rätt bild i ett test. 

Intervjufrågor 

En del kommentarer gavs kring utformning av prototypen vilket inte var det primära 

fokusen. Om man skulle få ut mer av det så skulle man för det första arbeta igenom 

designen mer samt ställa mer ingående frågor kring utformning och layout. Dock 

kändes intervjufrågorna som ett relativt bra komplement till skattningsskalorna och 

gav mer utrymmet till reflektion vilket var syftet. 
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Fyra av deltagarna ansåg att de hade eller till viss del hade kontroll över sina studier 

men deltagaren som inte kände det hade även valt att avbryta sina studier. Det 

beskriver lite samma sak som Respondek et al., (2017) hävdar om att känslan av 

kontroll över sina studier kan påverka om en student väljer att fortsätta eller ej. Dock 

kan inga ytterligare slutsatser dras utifrån vår studie. 

Som nämndes i resultatet tillfrågades deltagarna om de hade några studiestrategier 

och dessa var antingen inga, dela upp arbetet i moment, studera i skolan eller göra 

flashcards. Det var ingen som nämnde samma teknik som någon annan. Kanske 

tänkte deltagarna inte på alla studiestrategier de använde men detta visar lite på att 

det finns olika sätt att lära in på. Några av dessa strategier låter som tekniker som 

tagits upp tidigare i teorikapitlet. Dock hade det varit intressant att i en annan studie 

undersöka djupare hur studiestrategierna hos deltagarna såg ut och om de kunde 

förbättras med hjälp av tips från tidigare forskning och teori. 

Förbättring med Google forms 

Troligen kan man utveckla utformningen av hur man får feedback istället för att bara 

göra det i ett Google formulär. Inga klagomål eller synpunkter togs upp av 

deltagarna angående den här delen av övningarna. 

Testdeltagarnas egen tid med prototypen (Del 1) 
Testdeltagarna fick egen tid till att testa prototypen då vi inte observerade eller 

kunna se exakt hur prototypen användes. Om det fanns tillgång till mer avancerad 

teknik som kunde registrera användarens interaktion på prototypen digitalt skulle 

mer data kunnat samlas in. Det skulle möjligen resultera i att man kunde se hur 

länge och hur ofta testdeltagaren interagerade med de olika delarna i prototypen eller 

ögonrörelser. Anledningen till att de fick använda prototypen själva var för att kunna 

använda den i sin vanliga miljö. 

Som nämndes tidigare i rapporten är det enligt Saffer (2010) en god idé att ge 

testdeltagarna som ställer upp någon form av betalning eller belöning På grund av att 

det inte fanns mycket resurser i form av betalning till deltagarna som tack för 

hjälpen så valde vi att försöka att inte begära så mycket krav på testdeltagarna. 

Eftersom att det också skedde på kort varsel skrev vi till exempel i uppgiftsbladet att 

det var frivilligt att anteckna och att man fick använda prototypen hur många eller få 

gånger man ville under dagen. 

Skattningsskalan 

Goodwin (2009) nämner att en skattningsskala kan ha siffrorna 1-5. I den här 

studien valde vi skalor från 1-7 då artikeln Do points, levels and leaderboards harm 

intrinsic motivation?: an empirical analysis of common gamification elements av 

Mekler et al. (2013) vi tidigare läst hade gjort så. I efterhand kan man reflektera över 

om det är lämpligare att ha 1-5 då det blir svårare att tolka med fler siffror.  
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6 Avslutning  

6.1 Slutsats 
Enligt vad resultatet visar uppskattade testdeltagarna övningarna i prototypen men 

kopplingen mellan alla bilderna och orden var inte helt tydliga eller kopplingen 

mellan övningarna och texten. Möjligen blev det brist i förståelsen för varför man 

övade på just dessa bilder och ord. Det var en person i studien som visade en 

tydligare tendens till ökad motivation än de andra vilket skulle kunna bero på vilken 

utbildning eller utbildningsupplägg den här deltagaren hade. Det är dock inget vi kan 

bekräfta i den här studien. Vidare visade det sig att studenter inte alltid läser 

kurslitteraturen vilket man får ta i beaktande om en sådan här typ av 

mobilapplikation ska utvecklas. Antingen kan det ses som en risk att satsa på en 

mobilapplikation om studenter inte läser kurslitteraturen alls. Det kan å andra sidan 

ses som en utmaning till att få studenter att läsa kurslitteratur. Om anledningen till 

att studenter inte öppnar sina böcker är att de redan känner till ämnet så kanske det 

är bättre att försöka hitta det som studenten inte känner till om ämnet. Detta kräver 

dock troligen andra typer av funktioner än vad som testades i den här studien. Den 

här studien fångade inte så mycket djup kring deltagarnas syn på hur lång tid innan 

en examination man bör förbereda sig. Det som togs fram var att en stor del av 

deltagarna angav att de väntade med förberedelserna inför en examination till 

dagarna innan deadline. Enligt tidigare forskning är det mer fördelaktigt att sprida ut 

sina studier i korta stunder under längre tid än att lära in mycket på en kort tid. Dock 

framgick inte exakt vad deltagarna tolkade ordet “förberedelser” som samt om 

huruvida de önskade att de förberedde sig bättre eller inte. Enligt tidigare forskning 

skulle det potentiellt sätt kunna förbättra för användarna om de fick hjälp att följa 

den tekniken men eftersom testet i den här prototypen endast testades en gång visar 

inte resultatet på om det fungerar med den här prototypidéen. 

Forskningsfrågan i den här studien var “Vilka faktorer är viktiga att beakta vid 

design av en mobilapplikation som avser att underlätta inlärning i högre utbildning 

och öka studenternas inre motivation?”. 

Eftersom resultatet visade att deltagarna upplevde vissa fördelar med studiens 

prototyp drar vi slutsatsen att det finns möjligheter för att liknande prototyper eller 

mobilapplikationer kan vara till hjälp för studenter. Dock ser vi inte denna studie 

som en garanti för att det skulle vara så. Det krävs mer forskning kring det samt att 

man tänker mer på hur stor del av förarbetet som kan förberedas för användaren 

kontra hur mycket användaren behöver göra själv för att minnesövningarna ska 

fungera och göra sitt syfte. Det som inte framhävdes i denna studies prototyp var 

koppling till arbete och karriär. Möjligheten till arbete är en faktor som motiverar 

studenter till studier vilket är något som skulle kunna implementeras i en 

mobilapplikation för studenter men som inte har testats i denna studie.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
För vidare forskning skulle den här studiens upplägg kunna utvärderas kring vilken 

information testdeltagarna bör ta del av innan testningen av prototypen samt hur 

mycket testdeltagarna behöver vara involverade i skapandet av ord och stödbilder 

för att få ut bästa möjliga upplevelse av läsningen efteråt. Ett alternativ till denna 

studies upplägg skulle kunna vara att göra om upplägget till ett experiment för att 

kunna resonera kring skillnader mellan olika grupper. 

I studien upptäcktes ett mönster kring när och var man föredrar att studera. De som 

studerade på kvällen satt gärna hemma medan de som studerade på dagen gärna satt 

i skolan, här fanns även en kommentar om att man vill vara ledig från studier 

hemma. En idé till fortsatt forskning är att undersöka om val av plats och tid 

påverkar studier. Är det svårare eller lättare för personer som låter skola och fritid 

flyta ihop. Hur upplever de sin kontroll över studier m.m. En annan skillnad som kan 

vara värd att undersöka är om utbildningens inriktning eller utbildningsupplägg 

påverkar hur användbart övningar likt den här studiens prototyp. 

Ett annat spår för framtida forskning skulle kunna vara att testa andra typer av 

övningar eller titta på spelifiering och huruvida det är lämpligt att implementera det 

eller ej i längden. Eftersom några av deltagarna nämnde att de ibland inte läser 

kurslitteraturen skulle framtida forskning kunna innebära att undersöka mer 

alternativ som hjälper studenterna att uppleva litteraturläsning som mer hanterbart. 

Om studenterna inte läser kurslitteraturen på grund av att de redan känner till ämnet 

kanske ett alternativ skulle vara att guida studenten att hitta det i kursinnehållet som 

studenten inte känner till eller uppmuntra till att söka upp mer avancerad kunskap 

inom området för att utveckla sin kunskap. En annorlunda typ av mobilapplikationen 

än den i den här studien skulle kunna innebära att involvera kurslitteratur men ändra 

fokus till att belysa arbetsmöjligheter och karriär mer eftersom många studenter 

studerar på grund av att de vill ha ett bra jobb. 

Det hade varit intressant att undersöka om studiestrategier skiljer sig beroende på 

ålder eller generation (till exempel om generationen som kallas millennials är 

annorlunda i förhållande till äldre generationer och skillnad mellan digitala och 

traditionella sätt att studera på) samt även undersöka om studenter med tidigare 

erfarenhet av studier eller erfarenhet av arbetslivet skiljer sig. Denna studie har inte 

undersökt huruvida testdeltagarnas tidigare erfarenhet inom till exempel arbetsliv 

har sett ut. 

En sista reflektion och idé till framtida forskning handlar om hur kunskap om minne 

och studietekniker påverkar studenters förmåga till inlärning och disciplin vilket kan 

hamna utanför området informatik beroende på hur man studerar det. Det skulle 
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kunna innebära ett experiment där det genomförs en jämförelse mellan en grupp som 

får lära sig om hjärnan, minne och inlärning före gruppen börjar studera kontra en 

grupp som inte får eller besitter den kunskapen innan studier. Det är möjligen en sak 

att vara lärare och insatt i hur man bäst ska försöka lära ut men ur studentens 

perspektiv kanske det inte blir tydligt förrän studenten förstår varför vissa 

studiestrategier används och hur inlärning fungerar.    
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 
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Bilaga 2 - Uppgiftsblad 
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Bilaga 3 – Mellanövning 
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Bilaga 4 - Frågeformulär 1 
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Bilaga 5 – Skattningsskala 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor 
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Bilaga 7 - Testresultat för övning 3 i prototypen 
 

Cross-case analysis 

Test (övning 3) 
Svar och antal rätt på test (övning 3) 

 

Resultat Användarnamn  Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 

5 rätt E1 

Skakningar och 

mätningar✘ 

Systematiska 

mätningar Måttstock Mätetal Storhet Blodgrupp ✘ Kvottal ✘ 

6 rätt E2 Mätningar ✘ 

Systematiska 

mätningar  Måttstock Mätetal Storhet Blodgrupp Skala ✘ Kvotskala 

6 rätt P1 

Mätningar och 

skalor 

Systematiska 

mätningar Måttstock Mätetal Storhet Blodgrupp Kvotskala ✘ Ordinalskala ✘ 

6 rätt P2 Mätningar & skalor 

Systematiska 

mätningar Måttstock Mätetal Storhet Blodgrupp Ordinaldata ✘ Kvotdata ✘ 

8 rätt P2 test 2 

Mätningar och 

skalor 

Systematiska 

mätningar Måttstock Mätetal Storhet Blodgrupp Ordinalskala Kvotskala 

7 rätt P3 

mätningar och 

skalor 

systematiska 

mätnigar måttstock mätetal storhet blodgrupp ordskala ✘ kvotskala 

Rätt svar: 

Mätningar och 

skalor 

Systematiska 

mätningar Måttstock Mätetal Storhet Blodgrupp Ordinalskala Kvotskala 
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Bilaga 8 - Frågeformulär 1 med svar 

 
Cross-case analysis 

Frågeformulär 1 - Lästest (kommentarer) 
 

1. Vad handlade texten om. Återberätta så mycket du kan. 

E1 E2 P1 P2 P3 

(Skrev svaren på papper) 

E1 gav en generell 

beskrivning över textens 

innehåll och skrev att den 

handlade om mätning, längd 

och vikt samt vissa exempel 

som togs upp i texten. 

“Jag fattade det som att 

texten handlade om hur man 

kom på att mäta saker, 

längd, vikt etc. 

Hur allmänbildningen har lärt 

oss storheten på olika saker, 

att vi inte har mätt själv men 

som andra har sagt hur 

storheten är. T.ex. att ena 

sidan på ett A4 papper är 

210 mm. 

Och så stod det nånting om 

att varje värde i storheten 

räknas, att man inte alltid 

kan säga att 20 grader är 

dubbelt så mycket som 10 

grader.” 

(Skrev svaren digitalt)  

 

Texten handlade om olika 

skalor och hur man inte kan 

säga att till exempel 20 

celsius är dubbelt så varmt 

som 10 celsius 

(Berättade)  

 

Den handlar om olika skalor.  

 

Kvotskala - Att det finns en 

nollpunkt  

 

Intervallskala - Man kan 

mäta i olika intervaller. 

 

Nominalskala - Inte kan 

jämföra dom olika och säga 

att nåt är mer än nått annat. 

 

Ordinalskala - Där man kan 

jämföra. 

(Berättade) 

 

Jag tolkar det som att det är 

olika sätt att mäta data. 

 

Det jag snappade upp mest 

var att avståndet mellan 1 

och 2 är inte lika stort som 

mellan 3 och 4. 

 

Och det som stod om 

grader. 

(Berättade) 

 

Den handlade ju om olika tal, 

nominaltal och ordinaltal. 

Och vad dom innebär, att det 

är enheter och inte tal. 

Definitioner, hur man kan 

jämföra och skilja dom åt. Du 

kan ha en enhet för olika 

längder till exempel, meter, 

foot eller yard.  

 

 

2. Vilka skalor nämndes i texten? Beskriv skalorna om du inte redan gjort det i fråga 1. 

 

E1 E2 P1 P2 P3 

-  Nominalskala, kvotskala, 

intervallskala 

Kvotskala, intervallskala, 

nominalskala, ordinalskala. 

Ordinalskala, nominalskala Kommer inte ihåg 
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Bilaga 9 – Skattningsskalor 
 

Cross-case analysis 
Skattningsskala 

Skattningsskalorna går från 1 = Håller inte alls med, till 7 = Håller helt 
med 

 

E1 E2 P1 P2 P3 

Del 1 - Textinnehåll 
1. Kände du till det som texten handlade om sedan tidigare? 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

 
2. Skalorna som nämndes i texten var nominalskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala. Hade du hört 

talas som skalorna innan? Vilka i så fall? 

Inga Tror jag hört dem innan, är 
dock inte bekant med någon 
av skalorna. 

Ja, alla Ja, intervallskala och 
ordinalskala 

Ja, alla 

 

Del 2 - Din upplevelse 
1. Jag upplevde att övningarna i appen ökade min koncentration under läsningen. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

 
2. Jag upplevde att övningarna i appen ökade min nyfikenhet under läsningen. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

 
3. Jag upplevde läsningen som intressant. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

 
4. Jag upplevde att appens övningar i sig var tråkiga 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 
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E1 E2 P1 P2 P3 

 

5. Jag upplevde att jag hade användning av övningarna i appen under läsningen. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

 
6. Jag upplevde inte läsning lättare efter övningarna i appen än jag upplevt andra texter jag läst tidigare. 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

 
7. Jag upplevde att appen/hjälpmedlet ökade mitt självförtroende till vidare studier 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 

 
8. Jag upplevde inte att appen/hjälpmedlet gav positiva effekter för vidare studier inom valfritt område 

1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 1     2     3     4     5     6     7 
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Bilaga 10 - Sammanställning av intervjusvar 

 
Cross-case analysis 

Intervju 
 

DEL 1 – Allmänt 
 

E1 E2 (Ej inspelad intervju) P1 P2 P3 

 

1. Hur gammal är du? 

18, snart 19 22 22 24 19 

 

2. Studerar du nu? Om inte när slutade du studera? 

Ja Nej men har gjort ett försök till 

att börja komvux 

Ja Ja Håller på att hoppa av 

 

3. Studerar du på gymnasium, universitet/högskola, komvux eller något annat? 

Gymnasie Se svar till fråga 2 Universitet Universitet Universitet 

 

DEL 2 - Användning av prototypen 

 

E1 E2 (Ej inspelad intervju) P1 P2 P3 

 

1. Använde du mobilen eller datorn för att testa prototypen? 

Mobilen Mobilen och datorn. Det var lite 

bättre att använda på mobilen. 

Mobilen Mobilen Datorn 

 

2. Antecknade du något när du använde prototypen? 

Nej, sparade feedback i 

huvudet 

Nej Nej Nej Nej 

 

3. Allmänna kommentarer. Har du något du vill tillägga nu efter du fyllt i formuläret för skalorna om prototypen? 

Positivt: Bra bilder, och mm, lätt 

att använda, lätt att läsa, tydligt 

 

Negativt: allmänt om UXPin, 

bugg med scrollning 

Ser ok ut, vissa saker hade 

kunnat förbättras  

Den var lätt att använda, för det 

fanns inte så mycket alternativ. 

Jag missade scrollfunktionen 

först men jag kanske inte var så 

uppmärksam. Man förstod 

instruktionerna. 

Det tog ett tag först innan jag 

förstod vart jag kunde trycka. 

Men sen läste jag om 

instruktionerna och såg att det 

inte var meningen att det skulle 

gå att trycka på vissa ställen. 

Det var lite svårt att förstå vilka 

som var klickbara först.  

 

 



 

   

 

 

   

 

48 

 

E1 E2 (Ej inspelad intervju) P1 P2 P3 

 

4. Vad tyckte du om övningarna i prototypen? 

Tycker memoreringsövningar är 

roliga 

Övningarna fungerade bra för 

de här uppgifterna. Andra 

ämnen kanske hade behövt 

andra övningar. 

Dom var bra, för att man kom 

ihåg dom så tänkte man på det 

när man läste texten. Det 

kändes som att man kom ihåg 

mer för att man övat på orden.  

Bra. Först när man fick se både 

bilden och texten. Gillade 

nummer 2 för att kunna testa 

sig själv. (Fattade inte bilden för 

kvotskala).  

Övningarna var bra. Testet var 

värre. Men jag är rätt bra på att 

memorera om jag har 

ordningsföljd så det var inga 

problem att komma ihåg texten 

till bilden.  

 

 

DEL 3 - Allmänt om syn på sina studier 

 

E1 E2 (Ej inspelad intervju) P1 P2 P3 

 

1. Känner du att du har kontroll över dina studier? 

Inte alltid lust att studera 

 

Tänker alltid ‘Det löser sig’ 

 

Löser saker kvickt om det är 

bråttom 

Till viss del kontroll över 

studierna.  

 

Det som kan vara problem är 

att komma igång. 

Ja, det tycker jag.  Till viss del, studieteknik är lite 

svårt. 

Nej. Det blev mycket ett tag så 

jag började må psykiskt dåligt. 

 

2. Har du några studiestrategier? Hur ser de ut isåfall? 

Studerade mer förr 

 

Studerar mest nära deadline 

 

Medveten om att h*n inte gör 

sitt bästa men är nöjd med det. 

Jag delar upp det i momenten, 

tar en sak i taget, pausar när 

det behövs och sätter sedan 

ihop allting i slutet och kollar 

igenom det. 

Att sitta i skolan för att det är 

lättare att koncentrera sig.  

Jag brukar göra flashcards. 

Förut gjorde jag bara 

instuderingsfrågor men sen 

insåg jag att jag lärde mig 

bättre med flashcards för att det 

går snabbt att få reda på 

svaret.  

Nej 

 

3. Tycker du det är kämpigt att ta till sig kurslitteratur? 

Generellt nej (egen anteckning, 

dock uttryckte E1 att h*n tycker 

det är tråkigt att läsa vilket 

kanske ledde till att h*n inte 

läser lika noga) 

Beror på vilken bok det är 

Det är lättare att läsa efter att 

lärararen har gått igenom 

samma sak på en lektion för då 

känner man igen sig i boken. 

Beror på ämnet, om det är 

intressant eller ej. 

Har typ inte nån kurslitteratur. 

Men det är jobbigt när det är på 

engelska. Det är ofta ord som 

är svåra redan på svenska och 

då blir det ännu värre på 

engelska.  

Ja, men jag använder inte det 

så mycket. Tycker det räcker 

med föreläsningar och 

powerpoints för nästan all info 

finns där. 

Ja, speciellt i stora mängder 
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E1 E2 (Ej inspelad intervju) P1 P2 P3 

 

4, Har du någon gång låtit bli att läsa kursmaterial/litteraturen i en kurs? Varför i så fall?  

    a. Hur gick kursen? 

E1 läser ej i boken om läraren 

gått igenom det bra och om h*n 

kommer ihåg det och inte 

känner behov av att läsa det i 

boken. 

 

Tycker det är lättare att lyssna 

och ta till sig kunskap förutsatt 

att det är en lärare som är bra 

på att föreläsa 

 

a. Det gick 

bra ändå. Är nöjd med betyg E 

eller D och anser det som bra 

betyg 

Inte vad jag kan komma på nu. Ja, det tar tid.  

 

a. Bra ändå 

tror jag. Vi läser aldrig bara. 

Ja, eftersom att jag inte ens 

köpt böckerna. Struntar sällan i 

powerpoints.  

a. Olika 

beroende på vilken kurs och 

hur mycket intresse det väcker 

hos mig.  

Ja, när vi hade webbteknik så 

köpte jag inte boken. Tyckte det 

räckte med mina kunskaper 

sedan tidigare och annars 

fanns informationen att hitta på 

nätet. 

 

a. Det gick 

bra.  

 

5. Varför studerar du, vad är din motivation? 

    a. Vem studerar du för? För någon annan eller dig själv? 

Motivation till studier är 

klasskompisar 

 

Valde programmet el för att det 

inte var så avancerad matte 

samt att en av  E1’s föräldrar 

håller på med el eller har gått 

liknande linje 

 

a. för min 

egen 

Studerade för att h*n ville få 

fullständigt betyg. 

För att få jobb, kul att lära sig 

nått nytt. 

 

a. För min 

egen. 

Inom mitt arbete (kock), jag har 

egentligen inte den utbildning 

som krävs för det men den 

linjen jag läser nu öppnar fler 

dörrar och rör mitt arbete och 

jag kan också välja till saker 

och bli något helt annat. Tycker 

det är intressant. 

a. För min 

egen. 

 

Få ett bra jobb. 

a. Mest för 

mig men även för min sambo. 

 

6. Hur lång tid innan en examination brukar du förbereda dig? 

Lyssnar hellre på 

föreläsningar/lektioner än 

lägger tid på egen studie med 

kurslitteratur 

Inte tillräckligt länge. Oftast 

dagarna innan. 

1-2 dagar innan. Skriver koden 

innan men pluggar teori sista 

dagarna. 

Ganska länge, men det beror 

på om det är andra kurser 

samtidigt. 

Vi hade inte direkt såna 

examinationer. Men på 

gymnasiet var det nog dagen 

innan.  

 

7. När på dygnet brukar du läsa? 

Studerar oftast på kvällen På kvällen eller på 

eftermiddagen 

På dagen, brukar börja vid 9-10 

och sluta vid 16-18. 

Min topp ligger mellan 10 och 

16. 

På kvällen, för på dagen finns 

det så mycket annat man vill 

göra.  
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E1 E2 (Ej inspelad intervju) P1 P2 P3 

 

8. Var studerar du? / Vilken plats väljer du att sitta och studera på? 

Studerar oftast hemma på 

rummet 

Hemma framför datorn. I skolan. Socialt att sitta med 

andra. 

Aldrig hemma, utan någonstans 

i skolan, helst i ett eget rum 

med andra som pluggar 

samma. Hemma är fristad. 

Hemma. Jag har lite 

koncentrationssvårigheter, så 

brukar varva mellan att plugga 

och göra nånting annat.  

 

DEL 4 – Avslut 

 

E1 E2 (Ej inspelad intervju) P1 P2 P3 

 

1. Har du några övriga frågor eller kommentarer? 

Det var otydligt att övningarna 

var kopplade till en text 

 

Övriga kommentarer: 

E2 tyckte det var oklart vilka 

skalor som skulle anges i fråga 

två i frågeformulär 1 

Nej Nej Nej, men jag tycker att det var 

ett bra sätt med bilder. Jag 

brukar aldrig använda bilder 

utan bara skriva men det var 

lätt att förstå och säkert ännu 

lättare när man förstår bilderna 

exakt. 

Nej 

 


