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Abstrakt
I och med det enorma användningsområdet av datorsystem i dagens samhälle finns många
typer av användare och uppgifter att designa för. Genom designriktlinjer kan utvecklare få
referenser och guidning för att skapa användbara applikationer från början. På så vis kan tid
sparas i utvecklingsprocessen. Från och med puberteten då människan kan anses vara vuxen
ändras förmåga till andraspråksinlärning, trotts detta finns det människor som lär sig
andraspråk i vuxen ålder. Kunskap kring vad dessa skillnader beror på måste användas i
designen av en andraspråksinlärningsapplikation för att tillgodose människans kognitiva
förmågor. De två huvudsakliga kognitiva aspekterna vid språkproduktion är grammatisk
kodning och fonetisk kodning. De 10 framtagna designriktlinjerna syftar till att stöda dessa
processer. Ett av de största problem i all form av undervisning är motivation, seriösa datorspel
är ett forskningsområde som syftar till att ta till vara på traditionella datorspels motiverande
egenskaper. Denna studie leder fram till designriktlinjer kring hur seriösa datorspel kan
designas för att utbilda kinesiska som andraspråk via smarta mobiltelefoner.
Nyckelord: Andraspråksinlärning, Kritisk period, Kinesiska, Fonetik, Metakognition,
Designriktlinjer
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1 Introduktion
Att utveckla användbara gränssnitt har en central roll för att uppnå hög kvalitet i ett system.
Enligt Henninger, Haynes och Reith (1995) har utvecklare många gånger trott att hög kvalitet
kan uppnås genom att enbart skapa grafiskt attraktiva gränssnitt. Att skapa användbara system
sträcker sig dock mycket längre än ytliga faktorer så som layouten av menyer och knappar
som finns på en display. Gränssnittsdesign handlar mycket mer om människans kognition och
människans uppgift, därför måste utvecklare förstå sina användare och deras uppgifter.
Henninger m.fl (1995) anser att designriktlinjer för gränssnitt har en viktig roll för att
förmedla denna kunskap till utvecklare. Designriktlinjer kan fungera som referenser och
guidning i designarbetet vilket kan medföra stora förtjänster i form av färre iterationer i
utvecklingsprocesser (Henninger m.fl, 1995). Henninger m.fl (1995) poängterar vikten av att
ha specialiserade designriktlinjer eftersom universella designriktlinjer blir för generella då
datorsystem används av olika sorters användare som löser olika sorters uppgifter. Nielsens
heuristiker har haft en betydelse för gränssnittsdesign på många sätt. Zaphiris, Kurniawan och
Ghiawadwal (2006) anser dock att det finns svårigheter i att översätta heuristikerna till
designriktlinjer för specifika syften. Zaphiris m.fl (2006) anser därför att det finns anledning
att utveckla designriktlinjer från forskarvärldens tidigare resultat.
I och med den vuxna människans svagheter vid andraspråksinlärning finns det ett uppenbart
behov av att ta fram specifika designriktlinjer för denna användargruppgrupp och uppgift.
Genom att studera forskning på områdena andraspråksinlärning, kinesiska och seriösa
datorspel syftar rapporten till att formulera designriktlinjer. Dessa designriktlinjer skall
applikationsutvecklare kunna använda sig av i sitt arbete.
Liu, Moore, Graham och Lee (i tryck) kunde i en grundlig genomgång av forskning på
området datorstödd andraspråksinlärning även kallat CALL (eng. Computer-Assisted
Language Learning) från 1990 till 2000 finna att andraspråksinlärning kan effektiviseras
genom datorteknologi. Flera studier visade på att visuell media kan stödja utveckling av
ordförråd, läsförståelse samt höja prestationen bland elever. Litteraturgenomgången Liu m.fl
(i tryck) genomförde visade att enbart ett fåtal studier fokuserat på hörförståelse och
talförmåga, därför kommer denna rapport fokusera på det talade språket.
Inom CALL har mycket handlat om datorteknologins potential och fördelar snarare än att
handla om hur CALL applikationer bör designas (Liu m.fl, tryck). För att skapa förståelse för
mer än den potential datorteknologi har att erbjuda kommer denna rapport sätta fokus på den
vuxna människans kognitiva förmågor vid andraspråksinlärning. För att skapa denna
förståelse kommer denna rapport fokusera på forskningsområdena seriösa datorspel,
andraspråksinlärning och kinesiska.
I och med det behov av designriktlinjer som (Henninger m.fl, 1995) beskriver samt den
bristande förståelsen för hur CALL applikationer bör designas för människans uppgifter syftar
denna rapport till att utforma designriktlinjer som kan användas som referens och guidning i
början av utvecklingsprocessen. Utvecklare av CALL applikationer skall kunna använda
designriktlinjerna för att i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen sätta fokus på viktiga
funktioner vilket kan minska antalet kostsamma iterationer (Henninger m.fl, 1995). Att arbeta
agilt, det vill säga i korta iterationer utan långa förstudier blir allt mer populärt (Fogelström,
Gorschek, Svahnberg & Olsson, 2009). Designriktlinjer har därför en viktig roll för att i ett
tidigt skede kunna guida designers. Designriktlinjerna kan även användas för att utvärdera
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användbarheten hos redan utvecklade produkter och på så sätt fungera som guidning och
referens inför kommande uppdateringar.
I en allt mer globaliserad värld ökar vårt utbyte mellan olika kulturer. Att ha en god förståelse
för hur en kunskap i andraspråk byggs upp på bästa sätt i vuxen ålder är därför mycket viktigt.
Denna förståelse skulle kunna användas för att lära invandrare ett nytt språk eller för nöjes
skull, exempelvis en turist som vill kunna ta sig fram i Kina. I och med att Kinas inflytande i
världen ökar i och med sin ekonomiska tillväxt ökar också intresset för landets språk och
kultur. Därför är det av stort intresse att studera hur just kinesiska som andraspråk bäst
undervisas och vilka svårigheter den vuxna människan har.
Seriösa datorspel (eng. Serious Games) är en genre av utbildande spel som under den senare
delen av 00-talet vuxit sig allt mer populär (Susi, Johannesson & Backlund, 2007). Seriösa
datorspel är datorspel som förutom att underhålla även syftar till att undervisa. En viktig
egenskap hos seriösa datorspel är att de syftar till at dra nytta av att traditionella datorspel har
en otrolig förmåga att motivera sina spelare. Även Liu m.fl (i tryck) kunde i sin
litteraturstudie finna att datorstöd kan ha en motiverande effekt på språkinlärning. Sedan Liu
m.fl (i tryck) utförde sin studie har området seriösa datorspel utvecklats mycket och därför är
det av intresse att se hur CALL applikationer går att kombinera med seriösa datorspel.
Under de senaste åren har så kallade smarta mobiltelefoner (eng. smart phones) vilket är
datorliknande mobiltelefoner blivit allt mer vanliga. En mycket populär funktion hos smarta
mobiltelefoner är möjligheten att ladda ned applikationer. Det finns en uppsjö av
kommersiella applikationer för smarta mobiltelefoner på marknaden som syftar till att
undervisa andraspråk. Frågan är dock om de är utvecklade utifrån människans förmågor och
behov eller om de snarare är en produkt av utvecklare utan referenser och guidning i sitt
designarbete.
Enligt Smith och Kosslyn (2009) kan språkproduktion delas upp i två huvudsakliga delar
vilka är grammatisk och fonologisk kodning. Det meddelande människan vill förmedla går
först in i den grammatiska kodningen som består av två processer. Först väljs lämpliga ord ut,
sedan formas den syntaktiska strukturen. Den grammatiska informationen skjuts sedan över
till det fonologiska kodningssystemet där en fonologisk representation av meddelandet
skapas. Den fonologiska representationen kan sedan uttalas.
Det finns alltså ett behov av att veta hur den grammatiska och den fonologiska kodningen kan
stödjas hos den vuxna människan. Studiens huvudsakliga frågeställning lyder därför:
•

Hur kan kunskap om den vuxna människans kognitiva svagheter vid andraspråksinlärning
förmedlas till utvecklare?

Som sagt innan syftar denna rapport till att studera datorstött lärande via seriösa datorspel,
därför får studien en sekundär frågeställning vilken lyder:
•

Hur kan seriösa datorspel användas för att stödja vuxna människors andraspråksinlärning?

Genom att finna svar på dessa frågor syftar rapportens resultat, det vill säga designriktlinjerna,
till att fungera som ett stöd för applikationsutvecklare som saknar kunskap kring
andraspråksinlärning. Förhoppningen är att designriktlinjerna skall kunna användas av
utvecklare som vill utveckla applikationer för andraspråksinlärning.
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2 Seriösa datorspel
Det finns många olika definitioner av vad seriösa datorspel är. Generellt sett beskrivs seriösa
datorspel som spel med andra syften än underhållning, detta är dock en förhållandevis vag
definition av begreppet. Edutainment var en tidig genre med stort fokus på undervisning som
blev populär under 1990-talet men som aldrig nådde några större framgångar. Susi, m.fl
(2007) förtydligar begreppet seriösa datorspel genom att jämföra det med just edutainment.
Enligt Susi m.fl (2007) går seriösa datorspel ett steg längre än edutainment och sätter fokus på
allt som har med utbildning att göra, nämligen undervisning, träning och informering.
Prensky (2001) menar att dagens utbildningssystem i USA inte är designat för den nya
generationen elever. Det är inte bara ungdomarnas språk och klädstil som förändrats, den
enorma spridningen av digital teknologi som finns över allt har enligt Prensky (2001)
förändrat människan fundamentalt. Prensky (2001) menar dock inte att människans kognitiva
förmågor på något sätt förändrat utan det är snarare en attitydförändring som skett kring
information. Prensky (2001) går så långt så att han påstår att ungdomar är flytande i ett språk
som deras lärare inte talar men ändå försöker undervisa i. Studenter som skall ta sin examen
från college har spenderat cirka 5000 timmar på att läsa men hela 10 000 timmar på datorspel
och 20 000 timmar på TV tittande. Prensky (2001) skriver att detta lett till att dagens
studenter ser på informationsbearbetning på ett helt annat sätt än sina föregångare. Därför kan
det finnas en enorm vinning i att utforma utbildningssystem som även tar till vara på den nya
generationens förhållande till informationsteknologi.
Enligt Corti (2006) handlar seriösa datorspel helt och hållet om att dra nytta av datorspelets
fängslande och motiverande kraft för att utveckla ny kunskap eller färdighet (Corti, 2006, s.1)
“…is all about leveraging the power of computer games to captivate and engage
end-users for a specific purpose, such as to develop new knowledge and skills”.
Seriösa datorspel har enligt Corti (2006) fördelen att de kan användas vid situationer då
träning eller utbildning i verkligheten är omöjlig eller gärna undviks, exempel på skäl till att
använda sig av datorbaserat lärande är: tid, kostnad och säkerhet.
Enligt Zyda (2005, s 29) finns det stora problem då fokus inte ligger på underhållning:
“The game industry has already witnessed the failure of edutainment, an
awkward combination of educational software lightly sprinkled with gamelike interfaces and cute dialog”.
Zyda (2005) menar att edutainment, som kort beskrevs ovan, aldrig nådde några större
framgångar på grund av dess bristande fokus på underhållning. Zyda (2005) menar att
den bristande underhållningen i edutainment applikationer ledde till att användarna inte
fängslades och motiverades tillräckligt. Att finna metoder för att kunna undervisa och
underhålla på en och samma gång har därför varit ett viktigt forskningsområde. I nästa
avsnitt kommer ett par exempel på utvecklade applikationer ges.

2.1 Seriösa datorspel och andraspråksinlärning
Euro Talk är ett företag som utvecklar CALL applikationer för många olika språk,
däribland kantonesiska och spanska. Figur 1 och 2 visar skärmdumpar från programmet
uTalk.
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Figur 1.uTalk Cantonese

Figur 2. uTalk Spanish

I uTalk får spelaren höra samt läsa ett ord eller en fras, spelaren får sedan ett antal
alternativ presenterade varav ett är korrekt. Genom att träna lär sig spelaren förr eller
senare vilka fraser eller ord som hör ihop med en viss bild. Både uTalk Spanish och
uTalk Cantonese innehåller samma ord och fraser vilket exemplifieras i Figur 1 och 2
där spelaren skall trycka på lämplig bild för vänligen, prata långsammare. De flesta av
de applikationer som finns tillgängliga för smarta mobiltelefoner är designade på detta
sätt och oftast undervisar de inte mer än generella fraser och ord vilket också Liu m.fl (i
tryck) lyfter fram. En mer detaljerad genomgång av två applikationer som finns
tillgängliga på marknaden kommer i kapitel 4.
Ett annat exempel på applikationer är Tactical Language Training System (TLTS) som
syftar till att undervisa språk och kultur för att kunna bemästra specifika situationer i ett
främmande land (Johnson, Vilhjalmsson & Marsella (2005). Situationerna kan
exempelvis vara att presentera sig, fråga om vägbeskrivning och så vidare. Det system
som Johnson m.fl (2005) beskriver är skapat för militära situationer, men tekniken kan
appliceras på andra situationer så som att boka ett hotellrum i Kina. TLTS består av två
komponenter, en kompetensutvecklare och ett uppdragsspel. I kompetensutvecklaren lär
sig spelaren sig att hantera den specifika situationen genom att studera ord, fraser och
konversationer. Då spelaren känner sig trygg nog kan han gå över till uppdragsspelet för
att utföra ett vist uppdrag. Enligt Johnsson m.fl (2005) har denna typ av speldesign vid
flera utvärderingar visat sig motivera spelare som i vanliga fall är motvilliga att lära sig
ett nytt språk. En spelare uttrycker sig såhär (Johnson m.fl, 2005, s 6):
”Had I spent more time with the Skill Builder... I probably would have been
able to shoot through [syftar på uppdragsspelet] with relatively little
problem. This is kind of fun, the Skill Builder is not that fun”

2.2 Motivation
Prensky (2002) menar att all form av formell utbildning vare sig det rör sig om
klassrumsundervisning eller datorbaserat lärande har samma problem nämligen att
motivera eleven genom en hel lektion, kurs eller till och med en hel examen.
Prensky (2002) anser att motivation är ett problem eftersom inlärning kräver
ansträngning och människan gör sällan något utan motiv. Enligt Prensky (2002) är

4

gameplay ett viktigt begrepp vilket innefattar regler, tillgängliga val samt
svårighetsgrad. Genom att hålla spelaren engagerad precis hela tiden blir varje
sekund utmanande fysiskt, intellektuellt och/eller emotionellt. Det är genom denna
konstanta utmaning på en lagom nivå som motivation uppstår (Prensky, 2002).
Uppdragsspelet i TLTS bygger på interaktivt pedagogiskt drama (interactive
pedagogical drama, IPD) vilket är en teknik för att skapa gameplay. IPD
kombinerar den pedagogiska kraften i drama med aktiv upplevelsebaserad
inlärning. Genom att tillåta spelarens handlingar styra situationen menar Mei,
Marsella och Pynadath (2005) att IPD ökar engagemanget vilket den citerade
spelaren ovan också bekräftar.
Enligt Gee (2003) är en egenskap hos bra spel att de tidigt konfronterar spelaren
med problem som tillåter spelaren att skapa generaliseringar kring vad som
kommer fungera vid mer komplexa problem. TLTS kan anses följa detta genom att
först låta spelaren träna upp sina förmågor i kompetensutvecklaren för att sedan
använda kunskapen i ett mer komplext sammanhang i form av uppdragsspelet.
Studier inom kognitionsvetenskap har visat att människan måste få problem
presenterade i uttänkt ordning, för tidig kontakt med komplexa problem leder till
kreativa lösningar som inte fungerar vid andra problem (Gee, 2003). Många
datorspel bygger på problemlösning och ett vanligt problem är att kunna ta sig förbi
en fiende vilket kräver en viss kunskap. När spelaren kan hantera en form av fiende
konfronteras spelaren av en ny fiende där kunskap från tidigare fiender måste
integreras med ny kunskap. Gee (2003) menar att denna cykel utgör grunden för att
bli expert inom ett område och genom att skaffa sig en verktygslåda kan spelaren
bemästra mer och mer komplexa situationer. Inom andraspråksinlärning kan en
fiende vara en viss typ av konversation där verktyget för att bemästra
konversationen är grammatisk kunskap samt ett ordförråd.

2.3 Mobilt lärande
Caudill (2007) menar att det datorbaserade lärandet förändras mer och mer till ett mobilt
lärande i och med att mobila beräkningsmaskiner (eng. mobile computing) så som smarta
mobiltelefoner och handdatorer blir allt vanligare. En av de största fördelarna med
datorbaserat lärande när det kom var enligt Cuadill (2007) att det kunde ske i princip var som
helst när som helst. Cuadill (2007) anser dock att det traditionella datorbaserade lärandet har
stora brister som gör att det inte riktigt kan ske vart som helst, när som helst. Bland annat
krävs en nätverksuppkoppling via någon slags sladd vilket innebär plats begränsningar. Även
tidsbegränsningar i form av inloggningstider hos traditionellt datorbaserat lärande gör att
tekniken inte riktigt kan användas när som helst (Cuadill, 2007). I och med att användningen
av personliga mobila beräkningsmaskiner så som handdatorer och mobiltelefoner har ökat har
dessa begränsningar suddats ut och lärandet kan ske mer eller mindre vart som helst, när som
helst (Cuadill, 2007). Därför fokuserar denna rapport på applikationer för smarta
mobiltelefoner.
Att andraspråksinlärning är extrem svårt är antagligen något alla håller med om, i nästa
kapitel kommer andraspråksinlärning tas upp på djupet. Henninger m.fl (1995) poängterar
vikten av att ha specifika designriktlinjer eftersom universella designriktlinjer blir för
generella då datorsystem används av olika sorters användare som löser olika sorters uppgifter.
Nästa kapitel kommer därför till stor del ligga till grund för utformningen av designriktlinjer
för CALL applikationer för vuxna användare.
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3 Andraspråksinlärning
Ett stort forskningsområde är second language acquisition, och inom detta forskningsområde
är en vanligt förekommande term second language learning. Detta kapitel vill jag inleda med
att beskriva den viktiga skillnaden dem emellan. Enligt Krashen (1981) är second language
acquisition (SLA) mycket lik den process som barn genomgår då de lär sig språk. Inom SLA
är meningsfull interaktion i målspråket viktig, den talande lägger inte fokus på hur strukturen
skall se ut, istället ligger fokus på vad det som skall förmedlas. Krashen (1981) menar att SLA
förlitar sig på omedvetna implicita regler för vad som är rätt och fel. Second language
learning (andraspråksinlärning) är en process som till skillnad från SLA förlitar sig på
explicita regler. Krashen (1981) antar därför att tillrättavisning vid felsägningar är ett viktigt
sätt för den lärande att skapa korrekta mentala modeller över lingvistiska generaliseringar.
En stor del av den forskning som bedrivits inom området SLA har utförts i USA, därför
handlar mycket av forskningen om engelska som andraspråk. Denna forskning har stor
betydelse för att skapa förståelse för SLA och andraspråksinlärning som generellt fenomen.
Senare forskning har även fokuserat på kinesiska som andraspråk vilket öppnar upp för en
ökad förståelse för vad som utgör de viktigaste utmaningarna i att bygga upp en kunskap i
talat kinesiska.
Nedanstående forskning syftar till skapa förståelse för hur den vuxna människans kognition
kan stödjas vid språkinlärning. Smit och Kosslyn (2009) menar att människans
språkproduktion baseras på grammatisk och fonetisk kodning. Det meddelande människan
vill förmedla går först in i den grammatiska kodningen som består av två processer. Först
väljs lämpliga ord ut, sedan formas den syntaktiska strukturen. Den grammatiska
informationen skjuts sedan över till det fonologiska kodningssystemet där en fonologisk
representation av meddelandet skapas. Den fonologiska representationen kan sedan uttalas.
Utan en förmåga till dessa två fungerar inte människans språkproduktion. Därför har
nedanstående forskning en stor betydelse för att ta fram designriktlinjer som förmedlar
kunskap till utvecklare.

3.1 Hypotesen om en kritisk period
Inom de flesta områden förväntas vi öka våra kunskaper eller färdighet i och med att vi blir
äldre. Vårt beslutsfattande blir exempelvis bättre ju mer kunskap och erfarenhet vi har,
språkinlärning är dock en färdighet vi inte blir bättre på i och med att vi blir äldre. Enligt
Lenneberg (1967, i Johnson & Newport, 1989) måste ett första språk anskaffas innan
puberteten (runt 15 års ålder) för att kunna utvecklas fullt, detta ledde fram till ”the critical
period hypothesis” (Lenneberg, 1967, i Johnson & Newport, 1989). Enligt Johnson och
Newport (1989) baseras inte Lennebergs forskning på tillfredställande empiriska bevis, dock
anser de till skillnad från andra forskare att hypotesen fortfarande är aktuell.
Av etiska skäl kan experiment inte utföras där barn undanhålls social interaktion för att sedan
studera deras förmåga till språkinlärning. Det finns dock tragiska öden då barn har hållits
inlåsta ensamma nästan helt utan social interaktion, ett exempel är flickan Genie. Hon
upptäcktes vid 13 års ålder och trotts intensiva försök att lära henne engelska och teckenspråk
lyckades hon aldrig uppnå tillfredställande grammatisk förmåga (Johnson & Newport, 1989).
Att dra allt förhastade slutsatser av fallet Genie kan dock vara farligt, hennes bristande
förstaspråksinlärning kan bero på andra faktorer än hennes sociala isolering.
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Nittio procent av alla barn som föds döva har inte döva föräldrar vilket leder till att mycket få
kommer i kontakt med teckenspråk från födseln (Newport, 1984; Newport & Supalla, 1987, i
Johnson & Newport, 1989). Genom att studera grupper som kommit i kontakt med
teckenspråk i olika tider i sitt liv kunde Lennebergs hypotes om en kritisk period för
tillägnande (eng. acquisition) av förstaspråk stärkas genom empiri. Empiriska studier visar att
prestationen på teckenspråktester sjunker linjärt ju äldre barnet är vid första kontakten med
teckenspråk. Barn som vid födseln kommer i kontakt med teckenspråk presterar bättre än de
som har sin första kontakt vid 4 till 6, 4 till 6 åringar presterar i sin tur bättre än de som har
sin första kontakt med teckenspråk vid 12 år eller senare (Newport, 1984; Newport & Supalla,
1987, i Johnson & Newport, 1989). Smith och Kosslyn (2009) lyfter fram att hypotesen om en
kritisk period är en svår fråga. De menar att det troligen inte finns en magisk gränsdragning
där språkinlärningsförmågan försvinner. Den mesta forskningen pekar dock enligt Smith och
Kosslyn (2009) på att språkinlärningen måste påbörjas mycket tidigt för att nå samma nivå ett
modersmål.
Lennebergs hypotes om en kritisk period för att lära sig ett språk begränsar sig till förstaspråk
vilket öppnar upp för frågan om samma kritiska period även gäller ett andraspråk. För att
undersöka i vilken mån hypotesen om en kritisk period kan appliceras även på andraspråk
utförde Johnson och Newport (1989) en studie med 46 kineser och koreaner som anlänt till
USA mellan 3 och 39 års ålder. De som anlände före 15 års ålder räknades som tidigt anlända
och de som var 17 år eller äldre räknades som sent anlända till USA. Kineser och Koreaner
valdes eftersom deras skriftspråk skiljer sig mycket från engelskan, gemensamt för alla
deltagare var att de skulle ha utsatts för engelska i minst fem år och bott i USA i minst tre år i
rad, de ansågs alla ha nått sin maximala förmåga i engelska. Genom rekryteringen försäkrades
även att alla deltagare kom från samma sociala bakgrund. Experimentet testade
testdeltagarnas kunskap i syntax och morfologi genom att de fick bedöma den grammatiska
korrektheten i 278 förinspelade meningar. Denna uppgift kräver metalingvistiska samt
språkliga kunskaper och var inget problem för 6 till 7 åringar med engelska som modersmål
(Johnson & Newport, 1989). All variation i testdeltagarnas prestation kan därför ses som
variation i deras språkkunskap (Johnson & Newport, 1989). I Tabell 1 presenteras deltagarnas
medelvärde, spridningen av korrekta och felaktiga svar samt standardavvikelsen.
Tabell 1. Medelvärden över antalet grammatiskt korrekt bedömda meningar där maxpoängen var 278.
Ålder vid ankomst
engelska som
modersmål

3-7

8-10

11-15

17-39

Medelvärde

268,8

269,3

256,0

235,9

210,30

SD

2,9

2,8

6

13,6

22,8

Spridning

275-265

272-264

263-247

251-212

254-163

Fel

1-11

4-12

13-29

25-64

22-113

Resultatet av studien visade att de immigranter som anlände vid 3-7 års ålder uppnådde
samma nivå som de infödda amerikanerna. Efter 7 års ålder försämrades dock resultaten
signifikant. Johnson och Newport (1989) drar därmed slutsatsen att kontakt med engelska
innan åtta års ålder möjliggör en språkförståelse i klass med de som har engelska som
modersmål medan de som har sin första kontakt med engelska vid 8 års ålder eller senare har
en sämre och sämre förmåga att uppnå samma höga kunskapsnivå. Prestationen bland de
tidigt anlända (3-10 år) försämrades linjärt ju senare de anlänt medan prestationen bland de
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sent ankomna (11-39 år) deltagarna var mer varierad, resultaten visar tydliga skillnader i
standardavvikelse. Johnson och Newport (1989) undersöker inte vidare vad variationen i
gruppen sent anlända beror på. Utifrån dessa resultat kan två huvudsakliga slutsatser dras:
1. Ju senare i livet en person påbörjar sin andraspråksinlärning desto sämre kommer
prestationen generellt sett att vara.
2. I de sent anlända grupperna är dock spridningen mycket större vilket tyder på att vissa
inte är lika känsliga för den kritiska perioden.
Johnson och Newports (1989) studie testade också hur förhållandet såg ut mellan resultat och
typ av grammatisk regel. Genom att studera hur väl testdeltagarna hanterade olika
grammatiska regler ville Johnson och Newport (1989) finna vilka regler som testdeltagarna
hade svårare eller enklare att hantera. De två regler som testdeltagarna hade minst problem
med var ordföljd och pågående form och de som var mest problematiska var plural och
determinanter (exempelvis The boys och inte a boys).
Det finns dock anledning att ifrågasätta den kritiska perioden. Det måste nämligen inte vara så
att det är en biologisk faktor så som puberteten som gör den vuxna människan till en sämre
andraspråkselev (Smit & Kosslyn, 2009). Smith och Kosslyn (2009) lyfter fram att det är
svårt att veta hur Johnson och Newports resultat bör tolkas. De olika grupperna har med
största sannolikhet haft väldigt olika kvalité på de språkliga upplevelserna. Vissa har gått i
amerikansk skola medan andra kanske inte ens arbetet bland infödda amerikaner.
Som sagt lägger inte Johnson och Newport (1989) fokus på vad som orsaker den spridning
som finns i gruppen vuxna immigranter. Förståelse för vad det är som gör att vissa vuxna
lyckas i sin andraspråksinlärning är mycket viktig för att kunna designa undervisningsmaterial
som tar människans kognitiva förmågor i beaktning. I nästa avsnitt ges därför en förklaring
till varför vissa vuxna lyckas lära sig ett andraspråk.

3.2 Hypotesen om fundamental skillnad
Hypotesen om fundamental skillnad (eng. The Fundamental Difference Hypothesis) är en
hypotes som säger mycket mer än att det finns skillnader mellan vuxna och barns
språkinlärning. Hypotesen om fundamental skillnad beskriver även var dessa skillnader finns
(Bley-Vroman, 1988). Enligt Bley-Vroman (1988) är dessa skillnader i sin natur:
•

Interna – Skillnader i språkinlärningsförmåga uppstår på grund av interna kognitiva
tillstånd hos vuxna och barn och inte tack vare externa faktorer så som dålig input.

•

Lingvistiska – Det är inte människans generella inlärningsförmåga som försämras
utan det är språkspecifika mekanismer som förändras när vi åldras.

•

Kvalitativa, inte kvantitativa – Skillnaden är knappt kvantitativ, det domänspecifika
systemet för språkinlärning som barn använder är inte bara försvagat, det är borta hos
vuxna.

Mer specifikt menar Bley-Vroman (1988) att hypotesen om fundamental skillnad går ut på att
barn som lär sig språk använder sig av ett språkinlärningssystem som innehåller följande två
komponenter:
1. En definition av möjlig grammatik: en universell grammatik.
2. Ett sätt att komma fram till en grammatik baserad på tillgänglig data: ett
tillvägagångssätt eller en uppsättning av tillvägagångssätt.
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Detta ramverk med komponenter har enligt (Bley-Vroman,1988) varit accepterat bland
teoribildare sedan Chomsky (1965, i Bley-Vroman, 1988) lade fram sina teorier om syntaktisk
struktur. Den första komponenten fylls av vad som kan kallas universell grammatik och att
den andra komponenten fylls med vad kan kalla system av tillvägagångssätt. På så sätt kan
bilden av skillnaderna mellan barns språkinlärningsförmåga och vuxnas andraspråksinlärning
förtydligas (Bley-Vroman, 1988), se Tabell 2.
Tabell 2. Barn och vuxna använder olika mekanismer i sin språkinlärning.

Barns språkinlärning

Vuxnas andraspråksinlärning

Universell grammatik

Modersmålskunskap

Domänspecifika tillvägagångssätt

Generella problemlösningsmekanismer

DeKeyser (2000) utförde en studie som syftade till att replikera Johnsson och Newports
(1989) studie. Studien syftade också till att testa hypotesen om fundamental skillnad som
beskrivs av Bley-Vroman (1989). Utifrån Johnsson och Newport (1989) samt Bley-Vroman
(1988) slutsatser kring the Critical Period Hypothesis och Fundamental Difference
Hypothesis formulerar DeKeyser (2000, s 507-508) tre hypoteser som lyder:
1. Testdeltagare kommer att påvisa en stark negativ korrelation mellan ålder vid ankomst
till USA och prestation på ett grammatiktest, men med viss överlapp mellan barn och
vuxna.
2. De vuxna som presterar i klass med barn kommer vara vuxna med en hög verbal
medfödd förmåga vilken till viss del möjliggör andraspråksinlärning genom explicita
reflektioner kring regler i språket.
3. Olika grammatiska element kommer visa olika korrelationer med ålder vid inlärning,
alla strukturer är inte likvärdigt känsliga för en kritisk period.
Studien som utfördes baserades på Johnson och Newports (1989) studie, vissa ändringar
gjordes dock för att tillgodose kritik som framkommit under åren. De huvudsakliga
skillnaderna är att studien använder sig av testdeltagare från ett och samma land, nämligen
Ungern. Ungerska deltagare valdes eftersom de alla pratar samma språk och ungerska är till
skillnad från engelska inte ett indoeuropeiskt språk. En andra skillnad är att testdeltagarna
varit bosatta i USA mycket längre tid (minst 10 år) vilket ökar chansen att de skall ha uppnått
sin maximala förmåga, på så sätt minskar risken för att uppnådd förmåga (förmåga under
utveckling) förväxlas med maximal förmåga. En tredje viktig skillnad är att studien hade två
oberoende variabler, ålder vid ankomst till USA samt socioekonomisk status. Testdeltagarna
hade olika socioekonomisk status vilket DeKeyser (2000) antar leder till en grupp med
varierande medfödda verbala förmågor. Antalet deltagare var 57 och hade anlänt till USA
mellan 1-40 års ålder.
Genom ett pre-test av kunskap i modersmålet bestämdes deltagarnas medfödda verbala
förmåga vilket ledde till att två grupper skapades: låg och hög medfödd verbal förmåga. Hög
medfödd förmåga operationaliserades genom resultatet 6 eller högre vilket 15 testdeltagare
uppnådde.
DeKeyser (2000) tolkar sina resultat som att de med en hög medfödd verbal förmåga inte
måste ankomma till det nya landet tidigt för att uppnå en hög nivå av språkförståelse. De som
har en låg medfödd verbal förmåga måste dock ankomma till det nya landet innan vuxen ålder
9

för att nå samma nivå av språkkunskap. De som var unga vid ankomsten nådde en hög
kunskapsnivå oavsett om de besatt en medfödd hög förmåga eller ej. Med hög nivå menar
DeKeyser (2000) en kunskap jämförbar med någon som har språket som modersmål,
problemet med DeKeyser studie är att den till skillnad från Johnson och Newports (1989) inte
har någon kontrollgrupp. Resultatet från kontrollgruppen i Johnson och Newports studie kan
ej användas i DeKeyser studie då grammatiktestet modifierats.
Den tredje hypotesen finner även DeKeyser (2000) bevis för genom sin studie där han finner
likvärdiga resultat som Johnson och Newport (1989). DeKeyser har dock en mer utförlig
reflektion över vad som orsaker de skilda kunskaperna i olika grammatiska regler. Enligt
DeKeyser (2000) finns förklaringen i att konversationer mellan individer med engelska som
modersmål och individer med annat modersmål sällan innehåller feedback i form av
grammatisk tillrättavisning förutom då de grammatiska felen är mycket påtagliga. Någon som
uttrycker sig med fel ord följd kan exempelvis säga ”The dinner the man burned” vilket skiljer
sig väldigt mycket från ”The man burned the dinner”. Detta kan även förklara varför plural
var så svårt att lära sig, någon som uttrycker sig enligt följande kommer bli förstådd ”The
farmer bought two pig at the market” men knappast tillrättavisad. Enligt DeKeyser (2000) är
det endast de med högre verbal förmåga som kommer lära sig de grammatiska regler där de
inte blir tillrättavisade. Denna slutsats går även ihop med Krashen (1981) antagande om att
tillrättavisning är en del av andraspråksspråkinlärning. Utifrån detta går det att dra slutsatsen
att stimuli-respons har en viktig betydelse för andraspråksinlärning. En behavioristisk ansats
till lärande bör alltså inte förkastas.
Utöver förklaringen om tillrättavisning vid felformulering som enbart kan appliceras på
engelska som andraspråk kommer DeKeyser (2000) med ytterligare en förklaring. I ett
experiment fick den lärande ett ”kopplingsschema” som förklarade hur en påhittad grammatik
skapar bokstavskombination innan den lärande får se några bokstavskombinationer. Att ta del
av kopplingsschemat innan ledde till en högre förmåga att bedöma den grammatiska
korrektheten i det påhittade språket (Reber, Kassin, Lewis & Cantor, 1980, i DeKeyser,
2000). DeKeyser (2000) förklarar detta med att vuxna använder sig av explicita
problemlösningsmekanismer för att lära sig ett andraspråk. Människan verkar alltså förlora
förmågan till att använda sig av implicita regler vid inlärning. Därför bör användningen av det
populära begreppet SLA utifrån Krashen (1981) definition minimeras, istället bör det talas om
andraspråksinlärning.
Till skillnad från DeKeysers (2000) teori kring att det är en medfödd verbal förmåga som är
den avgörande faktorn för den vuxna människans andraspråksinlärning finns det forskare som
finner andra anledningar. Det finns bland annat forskare som menar att inlärningsstrategier
istället har en avgörande funktion.

3.3 Inlärningsstrategier
En alternativ förklaring till varför vissa vuxna lyckas lära sig ett andraspråk i vuxen ålder är
deras förmåga att använda sig av inlärningsstrategier. Det har i litteraturen identifierats tre
huvudsakliga andraspråksinlärningsstrategier vilka är metakognitivt medvetande,
metakognitiva strategier samt sociala strategier. Nedan följer en beskrivning av de tre
strategierna.

3.3.1 Metakognitiva strategier
Wang, Spencer och Xing (2009) finner en annan avgörande faktor än medfödd verbal
medfödd förmåga. Denna faktor är metakognitiva strategier vilket Anderson (2002) definierar
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som ett sätt att tänka på sitt eget tänkande. Beckman (2002) definierar metakognitiva
strategier som ett sätt att tänka på sitt eget lärande vilket också Wang m.fl (2009) lyfter fram
som en avgörande faktor för att kunna göra bra medvetna val kring sitt lärande. Metakognitiva
strategier är sekventiella aktiviteter för att kontrollera kognitiva aktiviteter så som att lära sig
ett andraspråk. Metakognitiva strategier används för att strukturera och överblicka aktiviteter
så som: planering, övervaka lärandeprocessen, korrigera fel, analysera effekten av valda
strategier och att ändra strategier eller beteende när det är nödvändigt (Wang m.fl, 2009).
Elever utan metakognitiva strategier är enligt Wang m.fl (2009) elever utan riktning varpå
metakognitiva strategier bör ses som en viktig ingrediens för att skapa motivation.

3.3.2 Metakognitivt medvetande
Metakognitivt medvetande kan handla om en personkunskap, uppgiftskunskap samt
strategikunskap (Wang m.fl, 2009). Personkunskap är den kunskap som finns kring
personens förmåga att lära och bearbeta information samt kunskap om sig egen
lärandeprocess. Detta innebär att den lärande måste känna till sina styrkor och svagheter och
hur en viss svaghet kan överkommas eller kompenseras. Uppgiftskunskap handlar om att den
lärande måste känna till vilka bearbetningskrav som ställs samt vad syftet med uppgiften är.
Strategikunskap är en förståelse för vilka strategier som skall användas vid olika tillfällen och
hur olika strategier förhåller sig till varandra (Wang m.fl, 2009).
I en studie utförd i Storbritannien studerades kinesiskastudenters provresultat ihop med
elevernas metakognitiva strategier och metakognitiva medvetande. Studien visade att de
viktigaste faktorerna kring medvetande var självförtroende inför uppgiften. De viktigaste
strategierna var att sätta egna mål med sin andraspråksinlärning, att träna samt att tänka på
lämpliga metakognitiva strategier (Wang m.fl, 2009). En andraspråkselev måste alltså
1.
2.
3.
4.

Ha ett gott självförtroende inför uppgiften
Sätta mål för sin utbildning, exempelvis att lära sig tio ord eller fem fraser i veckan
Träna med hjälp av det material eleven har tillgängligt
Använda metakognitiva strategier så som planering och att övervaka
lärandeprocessen

Utifrån resultaten som Wang m.fl (2009) presenterar vore det intressant att veta hur
deltagarnas metakognitiva medvetande såg ut i DeKeysers (2000) studie, eftersom de
högpresterande i den studien till stor del var högutbildade (hög socioekonomisk status) finns
det anledning att tro att de besatt den viktigaste metakognitiva egenskapen, nämligen högt
självförtroende inför uppgiften. Förklaringen kan även ligga i andra faktorer än deras
självförtroende och medfödda förmåga. De kan exempelvis vara så att de är mer vana vid att
studera eller att de hade en högre intelligens.

3.3.3 Sociala strategier
Då andraspråksinlärningen flyttar från klassrummet till en dator eller mobiltelefon försvinner
den sociala delen. Inom datorbaserad språkundervisning är därför sociala strategier viktiga
(Oxford, 2003). Sociala strategier är exempelvis att ställa frågor, be om förtydliganden om
något är otydligt, be om hjälp vid specifika problem samt att utforska kulturella och sociala
normer (Oxford, 2003). Oxford (2003) menar att sociala strategier kan hjälpa den lärande att
förstå både kulturen och språket.
Ett seriöst datorspel måste alltså vara designat på ett sätt som guida den lärande till goda
metakognitiva strategier och metakognitivt medvetande. Att tillhandahålla möjlighet till
sociala strategier kan också innebära stora fördelar för den lärande i och med att goda
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inlärningsstrategier är en förklaring till vissa vuxnas framgång.
Detta kapitel har hittills handlat om språkinlärning som generellt fenomen, i nästa avsnitt
kommer istället kinesiska som andraspråk diskuteras mer på djupet. Syftet med att ta upp
kinesiska som andraspråk är för att kunna skapa riktlinjer för de specifika problem som finns
med grammatisk och fonetisk kodning i det kinesiska språket

3.4 Kinesiska som andraspråk
Det talas flera olika språk i Kina. Skillnaden mellan vissa av dessa är språk är snarare
dialektal medan skillnaden mellan andra språk är så stor att de ses som helt olika språk. De
mest kända språken är mandarin och kantonesiska. Mandarin är namnet som i väst används
som benämning på rikskinesiska och är också den mest utbredda i Kina. Kantonesiska talas i
de södra delarna av Kina, exempelvis i Hong Kong. I Kina kallas språket mandarin pǔtōnghuà
eller guóyǔ och är den dialekt som talas i Peking och många andra platser utanför Kina. I
Kina används sedan 1950-talet pinyin vilket är ett transkriptionssystem som till skillnad från
tecken säger hur ord uttalas (Björkstén, 2007).

3.4.1 Kinesisk grammatik
Vissa språk förlitar sig mer på ordföljd än andra. Kinesiska är ett språk där ordföljden har en
mycket stor betydelse och genom variationer i ordföljden kan betydelsen förändras (Jiang,
2009). För exempel beskrivet av Jiang (2009) se Tabell 3.
Tabell 3. I tabellen exemplifieras ordföljdens betydelse
Kinesiska

Direktöversättning

Översättning

来 人 了 – Lái rén le

come person le

some person/people has/have come

人 来 了 -Rén lái le

person come le

the person/people (som väntas) has/have come

Som sagt kommer denna studie inte fokusera på det traditionella skriftspråket med tecken,
trotts detta har jag valt att ha med de kinesiska tecknen. Detta beror på att pinyin stavningen
kan betyda flera saker, kinesiska tecken har dock bara en betydelse vilket minskar risken för
missförstånd.
Enligt Jiang (2009) begår vuxna med engelska som modersmål fel i sitt val av ordföljd när de
talar kinesiska. Som påpekades av DeKeyser (2000) och Krashen (1981) hjälper
tillrättavisningar, vilket gör att den lärande oavsett verbal förmåga tar till sig den korrekta
grammatiken. I kinesiskan finns dock anledning att tro att denna tillrättavisning inte sker då
olika ordningar inte nödvändigtvis är grammatiskt felaktiga utan snarare bär olika meningar.
Detta betyder att endast vuxna med en hög verbal förmåga kommer kunna bemästra ordföljd i
kinesiska.
Som nämndes innan designar företaget Euro Talk sina applikationer uTalk Cantonese och
uTalk Spanish på precis samma sätt. Genom att inte anpassa innehållet efter vilka
grammatiska svårigheter som finns mellan två språk finns risk att svårighetsgraden blir fel
eller att fokus hamnar på fel saker i undervisningen. Även Dalgish (1991) anser att så kallad
felanalys (eng. error analysis) är viktigt, han går så långt som att kalla det en central del i
utvecklingen av denna typ av applikationer. Genom felanalys kan fokus läggas på att rätt
ställe, något som verkar vara enkelt kan exempelvis komma tidigt. På så sätt kan något som
verkar svårt ges mer förklaring samt komma senare då den lärande utvecklats mer i sin
andraspråkskunskap. Enligt Xing (2007) finns det tre huvudsakliga anledningar till att
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använda sig av felanalys:
1. Identifiera strategier som den lärande använder sig av
2. Förstå anledningen till de fel som begås av den lärande
3. Förberedelse och upplägg i undervisningsmaterial kan optimeras
Xing (2007) lyfter fram att fel är bra, det är genom fel den lärande lär sig. Dock krävs att fel
hanteras på rätt sätt. Två viktiga faktorer att tänka på är vad som skall tillrättavisas samt hur
det på smidigaste sätt går att påpeka fel som begås utan att påverka den lärande negativt. En
gammal missuppfattning är att den största källan till felaktig syntax hos vuxna
andraspråkselever är skillnader mellan den lärandes förstaspråk och andraspråk. Felanalys har
dock visat att många syntaktiska fel inte kan härledas till skillnader mellan första och
andraspråket. Krashen (1981) anser därför att den innan så populära kontrastiva analysen som
går ut på att identifiera skillnader i språksystem inte bör användas i syfte att förstå vad i ett
språks grammatik som är lätt eller svårt att lära. Dessvärre finns det idag inte någon felanalys
av svenskar som lär sig mandarin, därför kommer denna studie inrikta sig på amerikaner som
lär sig kinesiska.
Ko (1997) gjorde en felanalys av amerikaner med engelska som modersmål som studerade
kinesiska. Studenterna hade ingen tidigare erfarenhet av kinesiska. Hon delade upp felen som
begicks av deltagarna i åtta kategorier. I Tabell 4 presenteras kategorierna och hur felen
fördelades mellan kategorierna.
Tabell 4. Felen som begicks av testdeltagarna delades in i åtta kategorier. I tabellen presenteras dessutom
fördelningen av felen som begicks av de 26 noviserna.

Kategori

Feltyp

Fördelning

Procent

1

Ord följd

50

38

Tid och plats

24

Modifikationsstruktur

8

Topic-Comment

1

Miscellaneous

17

2

Felanvändning av vokabulär

33

26

3

Felanvändning av ordfunktion

26

20

4

Measure Word

10

8

Utelämnande av measure word

6

Olämpligt val av measure word

4

5

Improviserad vokabulär

2

2

6

Unikt meningsmönster

2

2

7

Felanvändning av negationsorden bu och mei

1

1

8

Förtäckta fel

4

3

Totalt

128

100
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Av resultatet som presenteras ovan är det tydligt att vissa kinesiska grammatiska strukturer är
svårare att lära än andra för amerikaner med engelska som modersmål. Som tidigare nämnt är
ordföljd ett problem för studenter med engelska som modersmål (Jiang, 2009) vilket också
studien utförd av Ko (1997) visar. Ko (1997) påvisar dock att vissa former av ordföljd är
svårare än andra. Jag anser därför precis som Xing (2007) och Dalgish (1991) att felanalys har
en stor betydelse för upplägget av undervisningsmaterialet. Ko (1997) menar att studiens
främsta bidrag är att lärare får en ökad förståelse för vad de bör lägga extra stort fokus på i sin
undervisning. Som designer av ett seriöst datorspel som syftar till att undervisa kinesiska som
andraspråk för nybörjare finns det alltså stora fördelar med att veta vad användare har svårt
respektive lätt för.
Ko (1997) påpekar att ett stort problem utöver grammatiken är uttal. Uttalet har en central roll
i kinesiskan vilket gör det nödvändigt att ägna nästa avsnitt åt just uttal i kinesiskan. Uttalet
utgör dessutom den andra komponenten i människans språkproduktion (Smith & Kosslyn).

3.4.2 Uttal i kinesiska
Utöver de grammatiska svårigheter som finns vid andraspråksinlärning är uttal ett stort
problem. Björkstén (2007) som har många års erfarenhet av kinesiska anser att uttal och
hörförståelse är det svåraste med kinesiska. Enlighet Kuhl (2004) finns det cirka 600
konsonanter och 200 vokaler i världens språk. Ett normalt språk består av cirka 40 fonem
vilket är de beståndsdelar som utgör de små skillnaderna mellan ord (Kuhl, 2004). Ett måste
för att barn skall kunna bygga upp en ordförståelse är att förstå de fonem som utgör språket.
Spädbarn är otroligt duktiga på att uppfatta gränser mellan olika fonem även om de inte ingår
i modersmålet. Denna förmåga försvagas dock vid 6 månaders ålder (Kuhl, 2004; Smith &
Kosslyn, 2009). Japanska spädbarn kan till en början uppfatta skillnaden mellan r och l men
efter 6 månader börjar barnen istället få en ökad förmåga att uppfatta fonem i modersmålet.
Enligt Kuhl (2004) har samma fenomen uppvisats bland amerikanska barn och mandarin. De
flesta som besökt en kinesisk restaurang i Sverige har säkerligen även hört servitören säga lis
istället för ris. Det är därför mycket viktigt att ett seriöst datorspel även undervisar fonetik.
Eftersom kinesiska tecken inte säger hur stavelsen uttalas har den kinesiska staten infört
transkriptionssystemet pinyin, (pin betyder stava och yin betyder ljud). Många fonem
påminner om de som finns i engelskan och svenskan, men de representeras olika i pinyin
(Björkstén, 2007). I kinesiskan är vissa fonem aspirerade. Björkstén (2007) föreslår att talaren
håller handen cirka tre till fyra centimeter från munnen för att kunna känna om det kommer en
luftström eller inte. Aspirerade fonem så som skall ge en stark luftström mot handen medan
fonemet b inte skall kännas i handflatan. Det kinesiska fonetiska systemet bygger på vad som
kallas initials och finals vilka är byggstenarna till varje stavelse. Initials inleder ordet och är
alltid konsonanter (i vissa fall har ord ingen initial), i mandarin finns det 21 initials varav de
första presenteras i Tabell 5 (hela tabellen med initials kan läsas i Bilaga 1). Final är hela
stavelsen exklusive initial och är nästan uteslutande vokaler, det finns 37 finals, se Tabell 6
för de första finalsen (Li & Thompson, 1989) (hela tabellen med finals kan läsas i Bilaga 2).
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Tabell 5. Initials presenteras ihop med engelska ord som innehåller ungefär samma fonem vilka är fetstilta. Även
hurvida fonemet är aspirerat eller oaspirerat kan utläsas i tabellen.
Pinyin

Exempel

Aspirerat

b

be

NEJ

p

people

JA - Kraftigt

m

me

NEJ

f

fun

NEJ

d

do

NEJ

t

to

JA

Tabell 6. De första finalsen uttalas till skillnad från andra på samma sätt då det inte finns en initial framför. Ett
exempel ges också här på fonem i engelskan som liknar det kinesiska fonemet.
Pinyin

Utan initial

Exempel

a

Samma stavning

father

o

Samma stavning

or

e

Samma stavning

fur, detta fonem finns inte alls i engelskan men är mycket likt svenskans ö

ai

Samma stavning

eye

ei

Samma stavning

day

ao

Samma stavning

cow

Som sagt utgör initials och finals stavelser, i Tabell 7 visas på hur ovan nämnda initials och
finals kan kombineras.
Tabell 7. Initials och finals kombineras ihop och utgör de olika stavelser som är möjliga att skapa.
a

o

b

ba

p

e

ai

ei

ao

bo

bai

bei

bao

pa

po

pai

pei

pao

m

ma

mo

mai

mei

mao

f

fa

fo

fei

fao

d

a

de

dai

dei

dao

t

ta

te

tai

tao

I Tabell 7 syns det att vissa kombinationer av initial och final inte är möjliga, en stavelse kan
alltså aldrig vara be men mycket väl bei.
Utöver initials och finals är toner en viktig faktor när det kommer till uttal (Björkstén, 2007;
Li och Thompson, 1989). Även svenska kan anses vara ett tonspråk, ton (1000 kilo) och ton
som i tonspråk uttalas exempelvis helt olika. Mandarin har fyra olika toner som ger varje
stavelse ett specifikt tonläge. Li & Thompson (1989) beskriver tonerna som olika tonhöjder
som kan illustreras i form av linjer som läses från vänster till höger och där den vertikala
höjden korresponderar till tonhöjden. Se Figur 3 för de fyra tonerna.
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Figur 3. De fyra tonerna i mandarin kan illustreras genom streck som representerar tonhöjden

Utöver de fyra tonerna finns även ett tonlöst läge vilket oftast används i så kallade partiklar
som ensamma inte betyder något men som ändrar betydelsen av en mening. Partikeln ma gör
påståenden till frågor, för att fråga om någon är kines säger man: du är kines ma? Utan
partikeln ma blir meningen ett påstående. Varje ord kan alltså teoretiska sett uttalas på fem
olika sätt, Björkstén (2007) illustrerar detta på följande sätt i Tabell 8:

Tabell 8. De fyra olika tonerna och det tonlösa läget gör det möjligt att uttala varje ord på fem sätt.
Pinyin
Mā – Ton 1
Má – Ton 2
Mǎ – Ton 3
Mà – Ton 4
Ma - Tonlös

Tecken

Svenska

妈
麻
马
骂
吗

Mamma
Hampa
Häst
Skälla på
Frågepartikel

I skriftspråk blir skillnaden tydlig, i talat språk blir skillnaden desto mindre varpå mycket
träning behövs för att identifiera de olika orden.
Ovan nämnd forskning har stor betydelse för hur seriösa datorspel kan designas för att stödja
den vuxna människans grammatiska och fonetiska kodning. Kunskapen syftar till att leda
fram till användbara CALL applikationer. Med användbart avses ISO 9241-11 definitionen
vilken säger att användbarhet innefattar de tre komponenterna ändamålsenlighet, effektivitet
och tillfredsställelse (Gulliksen & Göransson, 2002). Med ändamålsenlighet avses att spelaren
skall kunna lära sig språket, med effektivitet avses att de som spelar spelet lära sig mer på
mindre tid och med mindre energi. Tillfredställelse innebär att spelaren känner nöje inför att
spelandet och lärandet. För att ovan nämnd forskning skall kunna leda till en högre grad av
användbarhet hos CALL applikationer kommer en rad designriktlinjer tas fram. Dessa
designriktlinjer kan användas av utvecklare och designers i början av utvecklingsprocessen
för att i ett tidigt stadium sätta fokus på viktiga aspekter. Applikationsutvecklare utan kunskap
kring människans kognitiva svårigheter vid andraspråksinlärning har stor nytta av att få
guidning i designprocessen. Designriktlinjerna kan på så sätt hjälpa utvecklare att sätta
människans kognition i fokus utan att lägga kostsam tid på att skapa kunskap kring ämnet.

3.5 Problemformulering
I och med människans kognitiva svaghet när det kommer till andraspråksinlärning finns det
ett uppenbart behov av att studera hur människans grammatiska och fonologiska kodning kan
stödjas. Detta eftersom den grammatiska och fonologiska kodningen utgör människans
språkproduktion (Smith & Kosslyn, 2009). Att vissa vuxna människor lär sig andraspråk i
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vuxen ålder finns det flera exempel på. Att skapa en förståelse för vad det är hos dessa
individer som gör att de lyckas är därför mycket viktigt. Genom att studera forskning på
områdena andraspråksinlärning, kinesiska och seriösa datorspel syftar denna rapport till att
skapa den förståelsen. Forskning på området andraspråksinlärning kan förklara vad som ligger
bakom vissa individers framgång. Att studera forskning på det kinesiska språket är viktigt för
att veta hur kinesiska bäst kan undervisas för en viss målgrupp. Seriösa datorspel har visat sig
vara ett bra alternativ till traditionell undervisning tack vare sina motiverande egenskaper. Att
skapa förståelse för hur seriösa datorspel kan stödja språkinlärning är därför en mycket viktig
fråga.
Denna rapport syftar till att besvara de två frågeställningarna:
•
•

Hur kan kunskap om den vuxna människans kognitiva svagheter vid andraspråksinlärning
förmedlas till utvecklare?
Hur kan seriösa datorspel användas för att stödja vuxna människors andraspråksinlärning?

Kunskap kring hur den vuxna människans svagheter vid andraspråksinlärning kan tas i hänsyn
kommer att förmedlas via designriktlinjer. Denna kunskap syftar till att stödja människans
kognitiva svaghet vid språkproduktion. Riktlinjerna kommer att fungera som guidning kring
vilken funktionalitet som bör implementeras samt när i en iterativ utvecklingsprocess som
funktionaliteten bör implementeras. Utvecklare som arbetar agilt, det vill säga i iterativa
processer, har stor nytta av att ta del av dessa designriktlinjer vid utveckling av applikationer
som syftar till att undervisa andraspråk.
I nästa avsnitt kommer metoden att presenteras.
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4 Metodbeskrivning
Genom en systematisk genomgång och reflektion av bakgrundens innehåll kommer tio
lämpliga designriktlinjer formulerats. Det finns ingen specifik anledning att just tio
designriktlinjer togs fram. Med lämpliga avses att designriktlinjerna som utformas kan ha en
viktig roll i inledningsfasen av en iterativ utvecklingsprocess. Lämpliga innebär även att de
fyller den viktiga funktionen att ta den vuxna människans kognitiva svagheter vid
språkproduktion i beaktning.
För att validera de riktlinjer som formuleras kommer två valideringsmetoder användas. Nedan
följer en beskrivning av de två valideringsteknikerna som kommer att användas.
•

•

Först kommer riktlinjerna användas likt en heuristisk utvärdering vilket Zaphiris m.fl
(2006) lyfter fram som ett sätt att testa hur väl designriktlinjer kan identifiera
användbarhetsproblem. Dern heuristiska utvärdering kommer att utföras på två
applikationer.
Ett möte kommer att hållas med fyra applikationsutvecklare för att validera att riktlinjerna
kan användas i en professionell situation. De fyra applikationsutvecklarna kommer få ge
sin syn på designriktlinjerna. Applikationsutvecklarna kommer även rent praktiskt få testa
att designa en applikation utifrån designriktlinjerna. Är riktlinjerna begripliga och
applikationsutvecklarna kan ta fram en prototyp utifrån designriktlinjerna anses
designriktlinjerna ha en god förmåga att förmedla kunskap kring hur människans
kognitiva svagheter kan stödjas.

Det finns ett behov av designriktlinjer i och med att antalet olika sorters datorsystem och
antalet olika användare ständigt växer (Henninger m.fl, 1995). Liu m.fl (i tryck) lyfter fram att
seriösa datorspel mellan 1990-talet och 2000-talet mer eller mindre ignorerat det talade
språket. Teoridelen som till stor del handlar om människans förmåga till språkproduktion har
därför en central roll i utvecklingen av designriktlinjerna. Granskad forskning på områdena
seriösa datorspel, andraspråksinlärning och kinesiska kommer att utgöra grunden för de
antaganden som görs i utformningen av designriktlinjerna.
Tidigare har inledningsfasen av systemutvecklingsprocessen karaktäriserats av långa
förstudier som utgjort grunden till hela projektets fortlöpande. Fogelström m.fl (2009) lyfter
fram att systemutvecklingsprocessen ofta genomgår förändringar vilket innebär problem om
en enda lång plan utvecklats i inledningsfasen av projektet. På senare tid har därför agila
metoder blivit allt mer populära. Agila metoder är ett samlingsnamn för metoder som används
för att skapa korta iterationer där funktioner implementeras i olika faser. Enligt Fogelström
m.fl (2009) är ett av de viktigaste ställningstagandena inom agila metoder vilka funktioner
som skall implementeras samt i vilken ordning. Designriktlinjerna syftar därför till att guida
utvecklare i dessa två frågor.
Figur 4 beskriver visuellt hur metoden som användes för att nå fram till ett resultat.
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Figur 4. En litteraturgenomgång gjordes vilket ledde fram till en bakgrund som systematiskt granskades för att
skapa designriktlinjer. Detta var en iterativ process där nya designriktlinjer tillkom och vissa slogs samman.
Designriktlinjerna testades sedan i en heuristik utvärdering för att validera dess förmåga att upptäcka
potentiella användbarhetsproblem. Ytterligare validering skedde genom ett möte med fyra
applikationsutvecklare där riktlinjerna diskuterades.

Designriktlinjerna som metoden leder fram till är rapportens resultat. I nästa avsnitt kommer
själva utförande av metoden att presenteras.

4.1 Formulering av designriktlinjer
Det finns två huvudsakliga typer av designriktlinjer. Antingen härstammar designriktlinjer
ifrån teorier och empiri inom den akademiska världen eller från industrins erfarenheter
(Zaphiris m.fl, 2006; Shneiderman & Plaisant, 2010). Denna rapport syftar till att ta fram
designriktlinjer genom teorier och empiriska bevis från den akademiska världen.
Det i bakgrunden som på något sätt kunde tala om hur en applikation kan designas för att
stödja den vuxna människans kognitiva svagheter vid grammatisk och fonetisk kodning
utformades till en designriktlinje. Rapportens bakgrund analyserades grundligt och utifrån
dess innehåll formulerades designriktlinjerna. Designriktlinjerna uppstod i en iterativ process
där bakgrunden analyserades tills inga fler ändringar uppstod. Totalt utfördes den iterativa
processen fyra gånger. Den iterativa processen gjorde att vissa designriktlinjer tillkom och
vissa slogs samman. Att utveckla designriktlinjerna iterativt syftade till att minska risken för
att missa viktigt aspekter som kunde formulerats till designriktlinjer.
De slutliga designriktlinjer kan kategoriseras som specifika och generella för
andraspråksinlärningsapplikationer. Detta betyder att vissa designriktlinjer gäller enbart för
CALL applikationer medan vissa riktlinjer går att applicera på alla typer av seriösa datorspel.
Även om vissa designriktlinjer är generella betyder det inte att deras relevans inte är stor för
CALL applikationer. Även de generella riktlinjerna är viktiga för att uppnå ett bra seriöst
datorspel.
De framtagna designriktlinjerna beskriver aspekter som bör implementeras i CALL
applikationer för att stöda grammatisk och fonetisk kodning. Designriktlinjerna syftar även till
att beskriva hur en CALL applikation kan kombineras med seriösa datorspel. För att
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rangordna vikten av varje riktlinje presenteras de viktigaste riktlinjerna inom vardera kategori
först. På så sätt blir det extra tydligt vilka aspekter som är absolut viktigast i ett tidigt skede av
utvecklingsprocessen. Designriktlinjerna är därmed rapportens resultat.
Zaphiris m.fl, (2006) och Shneiderman och Plaisant (2010) anser att designriktlinjer bör följas
upp med exempel på hur riktlinjerna bör användas. Till varje designriktlinje följer därför en
beskrivning kring hur författaren anser att en CALL applikation för kinesiska följer respektive
bryter designriktlinjen. Till varje riktlinje följer även en motivering till dess placering det vill
säga dess viktighetsgrad. För att förtydliga designriktlinjernas koppling till
bakgrundslitteraturen innehåller varje motivering dessutom en koppling till det som
framkommer i bakgrundslitteraturen.

4.1.1 Generella designriktlinjer
Nedan presenteras de generella designriktlinjer som har en hög relevans i alla former av
seriösa datorspel.
Riktlinjen om informering, undervisning och träning. Spelaren måste få ta del av en bred
form av utbildning. Utbildningen måste innehålla traditionell undervisning vilket kan liknas
vid den traditionella läraren. Spelaren måste även informeras om exempelvis
inlärningsstrategier. Träning måste även möjliggöras, spelaren måste aktivt få använda sin
kunskap.
Motivering: Definitionen av seriösa datorspel som görs av Susi m.fl (2007) säger att seriösa
datorspel skall fokusera på allt som har med utbildning att göra, det vill säga undervisning,
träning och informering. En applikation som följer riktlinjen möjliggör exempelvis för den
lärande att förstå den kinesiska kulturen, hur uttrycker sig en kines och hur ber man snällt om
något? Informering kan även handla om att informera om de viktiga inlärningsstrategierna.
Vidare måste spelaren få undervisning i kinesisk grammatik samt få möjlighet att träna sina
språkkunskaper. En applikation som inte följer riktlinjen missar en eller flera delar av Suis
m.fl (2007) definition. Att exempelvis enbart undervisa ord och fraser men strunta i träning
leder knappast till ett bra uttal då spelaren inte får öva. På samma sätt uppnås antagligen inte
ett bra uttal om spelaren enbart får träna utan undervisning i språkets uttal. Att denna riktlinje
följs är otroligt viktigt om ett spel skall kunna anses vara ett seriöst datorspel.
Riktlinjen om metakognition. Utifrån ett metakognitivt perspektiv är det viktigt att
användaren kan göras medveten om sitt lärande. De viktigaste metakognitiva strategierna är
att sätta mål, träna samt att tänka på lämpliga strategier. En annan viktig faktor är
metakognitivt medvetande, det vill säga medvetande om sitt eget lärande. Att ha ett gott
självförtroende inför sin andraspråksinlärning har visat sig vara en mycket viktig
medvetenhet. Ett seriöst datorspel bör få spelaren att använda sig av metakognitiva strategier
och medvetandegöra användaren om uppgiften svårigheter.
Motivering: Wang m.fl (2009) menar att de viktigaste metakognitiva strategierna är att sätta
mål, träna samt att tänka på lämpliga strategier. Därför är metakognitiva strategier en
avgörande faktor för att lära sig språk och utan dessa strategier är eleven helt utan riktning.
Att ha en riktning inom en så avancerad uppgift som andraspråksinlärning är viktigt för att
skapa motivation. Riktlinjen kan följas genom att få spelaren att tänka på sitt eget tänkande,
det kan exempelvis handla om att medvetandegöra spelaren om vad den lärt sig men framför
allt få spelaren att sätta mål, träna samt att tänka på lämpliga strategier. Att sätta mål kan vara
att spelaren efter en viss aktivitet skall kunna beställa en kopp kaffe. Att tänka på strategier
handlar om att reflektera över hur bra studietekniken fungerar och ifall det finns bättre sätt att
studera. Ett seriöst datorspel bör därför informera spelaren om metakognitiva strategier. Wang
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m.fl (2009) menar dessutom att metakognitivt medvetande om personlig kunskap och
uppgiften är avgörande för andraspråksinlärning. Därför bör spelet informera om personliga
svagheter hos människan, vad uppgiften går ut på samt varför den är viktig. På så sätt kan ett
gott självförtroende uppnås hos spelaren. En applikation som inte följer riktlinjen låter inte
spelaren reflektera över sin kunskap genom att sätta mål, träna samt att tänka på lämpliga
strategier. Denna riktlinje är också mycket viktig då metakognition enligt Wang m.fl (2009)
kan vara en förklaring till varför vissa individer lyckas lära sig ett andraspråk i vuxen ålder.
Riktlinjen om motivation. Motivation bör skapas via intensivt gameplay, det vill säga regler,
tillgängliga val samt svårighetsgrad. Genom att hålla spelaren engagerad precis hela tiden blir
varje sekund utmanande fysiskt, intellektuellt och/eller emotionellt. Spel bör designas på så
sätt att de låter spelaren på ett praktiskt och utmanande sätt får använda sin kunskap. De
traditionella datorspelens motiverande egenskaper är det som är själva syftet med att
kombinera spel och utbildning.
Motivering: Enligt (Prensky, 2002) är gameplay ett effektivt sätt att skapa motivation. Utifrån
Johnson m.fl (2005) beskrivning av Tactical Language Training System (TLTS) verkar den
praktiska biten vara mycket viktig för att inte tröttna vid den så kallade skill buildern (den del
av spelet där ordförståelse och grammatisk kunskap byggs upp). En applikation som följer
riktlinjen håller koll på vad spelaren har lärt sig och får spelaren att väva samman ny kunskap
med gammal kunskap. På så sätt används tillgängliga val och svårighetsgrad på ett
motiverande sätt. En applikation som inte följer riktlinjen utmanar inte spelaren genom regler,
tillgängliga val eller svårighetsgrad. Ett exempel på detta kan vara ett spel som väldigt passivt
låter spelaren röra sig väldigt fritt i spelet på grund av bristande regler, tillgängliga val samt
svårighetsgrad. Ett exempel på passiva spel är Chinese Flashcard (2008), se Figur 5.

Figur 5. Applikationen Chinese Flashcard innehåller totalt 2700 olika kort med tecken (Chinese Flashcard)

Chinese Flashcard innehåller 2700 kort som går att vända på för att se betydelsen. Spelet har
en total avsaknad av gameplay vilket gör att motivationen snabbt sjunker. Att implementera
denna riktlinje är också mycket viktigt eftersom det är genom denna riktlinje som de spellika
attributen i seriösa datorspel kommer fram.
Riktlinjen om multimedia. Seriösa datorspel skall tillhandahålla nya former av
informationsbärare som den nya digitala generationen har lättare att acceptera. Detta innebär
att text ensamt inte bör användas utan video, bilder, animationer och ljud bör istället ha en
större roll som informationsbärare.
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Motivering: Prensky (2001) anser att en ny generation uppstått som inte har samma
modersmål som dagens lärare. Den digitala generationen har en helt annan syn på
informationsbearbetning vilket i grunden förändrat deras sätt att ta till sig information. En
applikation som följer riktlinjen använder sig av olika former av media. En applikation som
bryter mot riktlinjen baseras enbart på text vilket gör det svårt att kalla applikationen seriöst
datorspel.

4.1.2 Specifika designriktlinjer
Riktlinjen om uttal och hörförståelse. I och med att människans medfödda förmåga att
urskilja skillnader mellan okända fonem försvagas är det viktigt att spelaren ges möjlighet att
träna uttal och hörförståelse. Den försvagade förmågan kan tränas upp genom hård träning. I
en applikation som syftar till att undervisa kinesiskan (mandarin) är det därför viktigt att stort
fokus ligger på att träna initials, finals och toner.
Motivering: Spädbarn har en enorm förmåga att uppfatta alla fonetiska skillnader, denna
förmåga försvagas dock ganska snart och människan blir istället expert på att utskilja
skillnader i modersmålet (Kuhl, 2004). Liu m.fl (i tryck) kunde i sin litteraturgenomgång
finna att ett väldigt litet antal applikationer lägger fokus vid det talade språket. Genom en god
kunskap i både uttal och hörförståelse av initials, finals och toner kan spelaren både förstå och
göra sig förstådd i kinesiska. Designriktlinjen följs då ett spel lägger fokus på uttal och
hörförståelse av initials, finals och toner. Att använda röstigenkänning är ett mycket bra
alternativ då det ger en direkt feedback till användaren. På samma sätt går ett spel mot
designriktlinjen om spelet inte tar upp dessa ämnen. Denna riktlinje är mycket viktig i en
applikation som syftar till att undervisa kinesiska eftersom kinesiskans uttal är så avgörande
för ordens betydelse, ordet ma kan ha hela fem betydelser beroende på uttal (Björkstén, 2007).
Detta anses vara den viktigaste riktlinjen för en CALL applikation eftersom uttal och
hörförståelse är mycket viktigt för att kunna kommunicera. Det faktum att många
applikationer inte har tagit det talade språket på alvar (Liu m.fl, i tryck) visar även på behovet
av denna funktion i CALL applikationer.
Riktlinjen om generaliseringsförmåga. Tillåt spelaren att skapa en förståelse som möjliggör
generaliseringar i språket, på så sätt kan spelaren lätt utvidga sin förmåga att uttrycka sig på
mer och mer komplexa sätt. Den lärande bör ges ett ”kopplingsschema” för hur ordklasser
bygger upp meningar, detta kan göras genom direktöversättningar så som ” Nǐ shì bù shì
zhōngguó rén = du är inte är Kina person?”. På så sätt kan spelaren enklare göra grammatiska
regler explicita vilket utvidgar spelarens problemlösningsmekanismer. Dessa
problemlösningsmekanismer skulle kunna kallas en ”verktygslåda” innehållande grammatisk
kunskap och ordförråd.
Motivering: Det är viktigt att problem presenteras i en bra ordning för att korrekta
generaliseringar skall göras (Gee, 2003). Enligt Bley Vroman (1988; DeKeyser, 2000)
använder sig den vuxna människan av problemlösningsmekanismer för att lära sig språk.
Dessa regler är inte implicita som hos barn utan reglerna vuxna använder sig av är explicita.
Att få se ett kopplingsschema för hur meningar byggs upp av ord har visat sig öka förmågan
att bedöma den grammatiska korrektheten i meningar (DeKeyser, 2000). En applikation som
följer riktlinjen är tydlig med vilken ordklass ord tillhör, på så sätt kan den lärande lätt byta ut
exempelvis adjektivet kines mot amerikan för att uttrycka sig annorlunda. En applikation som
inte följer riktlinjen utgår ifrån att vuxna använder implicita regler som barn i sin
språkutveckling vilket bakgrunden visat att vuxna inte gör. Denna riktlinje anses vara viktig
eftersom den stödjer användare utan hög medfödd verbal förmåga då ett ”kopplingsschema”
presenteras för dem. Riktlinjen möjliggör dessutom för spelaren att snabbt öka sin förmåga att
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uttrycka sig på olika sätt. En god förmåga att uttrycka sig kan dessutom bidra till ett gott
självförtroende.
Riktlinjen om felanalys. Mellan olika språk finns olika grammatiska svårigheter, att
pågående form är enkelt att lära sig i engelska betyder inte att pågående form är enkelt i
kinesiskan. Kontrastiv analys har visat sig dålig på att förutse vilka grammatiska fel den
lärande kommer begå. Istället skall felanalys utföras vilket innebär att empiriska tester istället
talar om vad i grammatiken som är svårt att lära sig.
Motivering: Dalgish (1991) anser att felanalys är en central del av utvecklingen av CALL
applikationer. Felanalysen gör att fokus hamnar på rätt saker i rätt tid exempelvis enkla saker
först och mer komplexa saker med tydligare förklaringar senare. Blir det för svårt i början
finns risk att spelaren börjar tvivla på sina förmågor. Dåligt självförtroende inför uppgiften är
enligt Wang m.fl (2009) ett stort problem. Ett spel som utformas efter resultatet av en
felanalys följer riktlinjen. Att utforma undervisningen efter en felanalys innebär att extra
fokus kan läggas på språkliga problem där människan behöver extra stöd. En applikation som
enbart är en översättning av en annan i samma produktfamilj bryter med största sannolikhet
riktlinjen då det finns olika svårigheter mellan olika språk. Om denna riktlinje skall
implementeras är det viktigt att den används tidigt i designprocessen, annars finns risk att hela
strukturen på undervisningen måste göras om från början. I fall att designriktlinjen
implementeras minskar skalbarheten. Detta innebär att det blir svårare att skapa en
systerprodukt, exempelvis en liknande applikation som undervisar spanska.
Riktlinjen om tillrättavisning. En CALL applikation måste använda sig av feedback i form
av tillrättavisning eftersom det hjälper den lärande att korrigera sitt sätt att uttrycka sig.
Tillrättavisningen skall ges omedelbart, inte i slutet av exempelvis en träningsrunda. Efter
tillrättavisningen skall spelaren ges möjlighet att formulera sig rätt. Tillrättavisningen får inte
få spelaren att känna sig dålig då det kan sänka självförtroendet som tidigare påpekats har stor
betydelse.
Motivering: DeKeysers (2000) studie visar att denna form av feedback är viktig för att
komma tillrätta med felformuleringar. DeKeysers (2000) studie visar dessutom att det är de
med en lägre verbal förmåga som har störst fördel av att blir tillrättavisade. Ett spel med bra
feedback tillrättavisar spelaren på samma sätt som en tillrättavisning skulle ske i verkligheten.
På så sätt kan de förhållanden som DeKeyser (2000) beskriver efterliknas. Feedbacken skall
komma med en gång och talar om vad som är korrekt, spelaren bör sedan precis som i
verkligheten ges möjlighet att uttrycka sig rätt. Ett spel som inte följer riktlinjen låter spelaren
göra fel gång på gång utan att hjälpa spelaren. Ytterligare en faktor som kan göra att ett spel
bryter mot riktlinjen är kommentarer som får spelaren att känna sig dålig.
Riktlinjen om interaktivt drama. Ett seröst datorspel bör ta tillvara på datorspelets
möjlighet att låta spelaren styra konversationens handling. Får spelaren frågan ”hur mår du?”
bör spelaren kunna svara på flera än ett förutbestämt sätt. På så sätt kan en interaktivitet i
dialogen uppstå som i en vanlig bok är svår att skapa.
Motivering: Mei, Marsella och Pynadath (2005) menar att den interaktivitet som finns i
Tactical Language Training System (TLTS) är en viktig faktor för att skapa engagemang hos
spelaren. Dialog ansikte mot ansikte är dessutom en interaktiv process varpå en interaktivitet i
ett seriöst datorspel gör spelet mer verklighetstroget.
Riktlinjen om sociala strategier. I och med att lärandet flyttar från den sociala kontexten
som annars råder i klassrummet till en mer individuell miljö bör en applikation innehålla
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möjlighet till sociala strategier. Social interaktion kan ske genom att flera användare eller
användare och lärare kopplas samman över internet för att konversera eller ställa specifika
frågor. Social interaktion kan även ske artificiellt där spelaren får konversera med datorn. Att
spelaren får använda sig av konversation som social strategi innebär också att behovet av
språkinriktade applikationer stödjs.
Motivering: Oxford (2003) poängterar vikten av sociala strategier i andraspråksinlärning för
att förstå språket och kulturen. Liu m.fl (i tryck) menar att för lite fokus legat på det talade
språket, därför är konversation en väldigt viktig funktion i framtidens applikationer. I det
traditionella klassrummet är social interaktion ett naturligt inslag. Då lärandet blir datoriserat
sker det oftare hemma i en osocial kontext, därför har denna riktlinje en stor vikt. Funktionen
rankas inte som jätteviktig att implementera i ett tidigt skede eftersom det krävs många
användare innan det skall finnas tillräckligt många att interagera med.
Ovan har designriktlinjerna presenterats som syftar till att förmedla kunskap till utvecklare
om hur applikationer bör designas för att möta den vuxna människans kognitiva svagheter vid
andraspråksinlärning via seriösa datorspel. Designriktlinjerna genomgick sedan en validering
vilket beskrivs i metodbeskrivningen. De två valideringsmetoderna heuristisk utvärdering och
utvecklarmöte påverkade hur designriktlinjerna utformades och det är den färdiga formen av
designriktlinjerna som presenteras ovan. Designriktlinjerna som ovan har presenterats är alltså
rapportens resultat.
I nästa avsnitt kommer själva utförandet av de två valideringsmetoderna att presenteras.
Observera att resultatet av valideringsmetoderna redan är en del av det resultat som
presenteras ovan. Beskrivningen av valideringsmetodernas utförande syftar därför dels till att
beskriva hur valideringen gick till men även på vilket sätt det påverkade resultatet, det vill
säga designriktlinjerna.

4.2 Validering – heuristisk utvärdering
Det finns ett stort utbud av CALL applikationer som syftar till att undervisa kinesiska som
andraspråk tillgängliga för smarta mobiltelefoner. En heuristisk utvärdering kommer att
genomföras av två applikationerna som är två ytterligheter bland CALL applikationer för
iPhone. Heuristisk utvärdering är en inspektionsmetod som syftar till att finna potentiella
problem som användaren kan stöta på (Zaphiris m.fl, 2006) . Zaphiris m.fl (2006) anser att
designriktlinjer kan utvärderas genom att använda dem likt heuristiker. Ifall att riktlinjerna har
en förmåga att identifiera problem anser Zaphiris m.fl (2006) att designriktlinjerna kan
valideras.
Nedan följer en beskrivning av de två applikationerna som ingår i den heuristiska
utvärderingen.
uTalk HD Förenklad Kinesiska (2010) är ett spel som till stor del bygger på ordkunskap.
Spelaren presenteras med en rad kategorier av ord, exempelvis räkneord och färger. Spelaren
kan träna sin kunskap genom att studera en lista med ord och sedan genomgå olika frågespel
angående orden i kategorin. Förenklad kinesiska (eng. simplified chinese) var en del av de
reformer som skedde under 1950-talet och handlar enbart om en förenkling av kinesiska
tecken, inte det talade språket (Björkstén, 2007).
iStart Chinese (2011) består av en lärare som håller lektioner där kinesiska gås igenom
grundligt. Det finns 20 lektioner som tar upp olika områden så som att räkna och att ta en taxi.
Utöver läraren medverkar även två kineser som visar precis hur uttalet skall vara. För att göra
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lärandet roligare kan spelaren samla maträtter genom att svara på frågor om varje lektion.
Dessa applikationer valdes eftersom de skiljer sig på flera sätt då de försöker lösa samma
problem genom olika lösningar. Att använda två exempel som skiljer sig mycket åt gör att
spridningen av möjliga problem blir så stor som möjligt (Zaphiris m.fl, 2006). Nedan följer
utvärderingen som går igenom varje riktlinje var för sig. Utvärderingen bygger på mina egna
uppfattningar och tolkningar av de framtagna designriktlinjerna. Den heuristiska
utvärderingen kommer tala om vad som är varje applikations styrkor respektive svagheter.
Nedan följer den heuristiska utvärderingen av applikationerna. Utifrån de framtagna
designriktlinjerna som presenteras i 4.1.1 samt 4.1.2 tas ställning till huruvida applikationerna
följer designriktlinjen. I motiveringen av varje riktlinje gavs en beskrivning om hur en
applikation följer respektive bryter designriktlinjen. Dessa beskrivningar ligger till grund för
hur jag som heuristisk utvärderare uppfattar applikationernas förhållande till
designriktlinjerna.
Riktlinjen om informering, undervisning och träning säger att ett seriöst datorspel inte
bara skall fokusera på att enbart undervisa det måste även fokusera på att träna och informera.
uTalk HD Förenklad Kinesiska har ett stort fokus på träning vilket gör att undervisning och
informering ignoreras. Spelaren ges inga förklaringar över huvud taget. Spelaren måste därför
utan vägledning själv ”knäcka koden” för hur språket är uppbyggt. Ingen information ges
angående kultur eller inlärningsstrategier.
iStart Chineses styrka ligger i sättet att undervisa, träna och informera. Alla dessa delar finns
med i spelet vilket gör att spelet utifrån Susi m.fl (2007) definition kan anses vara ett seriöst
datorspel. Läraren undervisar ord, meningar och grammatik, samtidigt informerar läraren om
uttal och kinesiska sätt att uttrycka sig som kan verka konstiga för oss (en del av kulturen).
Läraren informerar även hur kursen är upplagd och ger tips på studietekniker vilket kan ses
som informering kring metakognitiva strategier. I slutet av varje lektion ges också möjlighet
att träna på de ord som tagits upp.
Riktlinjen om metakognition säger att ett seriöst datorspel måste få spelaren att använda sig
av metakognitiva strategier så som att träna, sätta mål och tänka på sina strategier. Även att ge
spelaren en god metakognitiv medvetenhet med ett gott självförtroende är mycket viktigt.
uTalk HD Förenklad Kinesiska har ett stort fokus på ord, problemet är att spelaren inte direkt
använder sin ordkunskap till något annat än spelen. Spelets uppbyggnad uppmuntrar inte till
att använda sig av de viktigaste metakognitiva strategierna som är sätta mål, träna samt tänka
på lämpliga strategier. Att sätta mål är svårt eftersom spelet inte uppmuntrar till mer än att
samla poäng tills man nått slutet av poängskalan i nederkant (se Figur 6).
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Figur 6. I bildens nederkant syns en skala som indikerar hur långt spelaren kommit i spelet (uTalk)

Att tänka på lämpliga strategier för att uppnå en viss kunskap är inte heller lätt då spelet bara
tillhandahåller ett sätt att lära sig orden och ingen informering sker kring strategier. I
frågespelen får spelaren gissa tills han eller hon svarar rätt, vilket kan innebära många fel
innan rätt alternativ identifieras. Detta kan få spelaren att känna sig dålig vilket kan leda till
ett dåligt självförtroende hos spelaren.
iStart Chinese väver som sagt samman lektionerna vilket gör att spelaren blir mer medveten
om vad han eller hon har lärt sig. Att använda sig av metakognitiva strategier är något spelet
uppmanar till utan att kalla det metakognitiva strategier. I den första lektionen får spelaren
förslag på olika strategier så som att pausa lektionen för att reflektera, gå tillbaka för att lyssna
igen samt att pausa och repetera för sig själv. Ett tydligt mål med varje lektion är att lära sig
en ny färdighet exempelvis att beställa en kopp kaffe eller te. Utöver detta mål kan spelaren
också spela för att vinna kinesisk mat. På så sätt uppmuntras de viktigaste metakognitiva
strategierna. Då spelaren gissar fel i frågespelet presenteras det rätta alternativet direkt och
spelaren kan gå vidare till nästa fråga. I slutet av frågespelet får spelaren olika kommentarer
beroende på hur det gått, se Figur 7. Enligt mig är detta ett bättre sätt att designa frågespelen
för att inte sänka spelarens självförtroende.
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Figur 7. Efter frågespelet får spelaren olika omdömen. Dåligt betyg leder till uppmaning om mer träning
(iStart)

Riktlinjen om motivation säger att spelet via intensivt gameplay skall utmana spelaren på ett
praktiskt sätt. Riktlinjen säger att ett spel bör hålla koll på vad spelaren lärt sig och utifrån
detta utmanar spelaren. Det är de motiverande krafterna i traditionella datorspel seriösa
datorspel måst fånga upp.
uTalk HD Förenklad Kinesiska är ganska passivt på grund av avsaknad av regler vilket gör att
spelaren själv får för stor frihet. Detta skulle kunna lösas genom att det lätta spelet krävde fem
av tio rätt för att gå vidare till nästa svårighetsgrad och för att klara den sista nivån skulle tio
av tio rätt krävas. I Figur 8 presenteras en bild av det svåra spelet i uTalk HD Förenklad
kinesiska. De tre svårighetsgraderna skiljer sig inte åt på grund av orden utan hur orden
presenteras vilket gör att skillnaden i svårighetsgrad är svåridentifierad.

Figur 8. Det svåra spelet går ut på att minnas vilka objekt som döljer sig bakom luckorna och sedan klicka på
den lucka som innehåller objektet rösten säger. (uTalk)

iStart Chinese ger inte spelaren särskilt många regler eller val att förhålla sig till men spelaren
utmanas konstant på en svårighetsgrad som sakta men säkert blir högre genom att de olika
lektionerna vävs samman. Genom att läraren talar hela tiden hålls spelaren aktivt genom hela
lektionen, vill eleven vila finns det en pausknapp. Spelets gameplay förstärks sedan genom ett
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frågespel där spelaren får svara på frågor kring lektionen. Fem frågor med fem alternativ ges
och spelaren måste välja rätt för att få en poäng. Skillnaden mellan detta frågespel och det
frågespel som finns i uTalk HD Förenklad Kinesiska är att iStart Chinese presenterar en
maxpoäng för varje spel. Genom att samla poäng samlar spelaren ihop olika kinesiska
maträtter som blir svårare och svårare att få tag på då de kräver mer och mer poäng.
Riktlinjen om multimedia säger att spel skall innehålla andra informationsbärare än enbart
text.
uTalk HD Förenklad Kinesiska gör detta genom att använda sig av text, ljud och bilder.
Spelaren får se bilder av objekt exempelvis hamburgare, ihop med varje bild presenteras en
ljudfil och stavningen i form av kinesiska tecken och pinyin. Genom att trycka på mikrofonen
kan spelaren spela in sin röst för att själv bedöma hur bra uttalet är (se Figur 9).

Figur 9. Spelaren kan se de kinesiska tecknen, pinyin stavningen och höra uttalet av en rad maträtter. Med hjälp
av mikrofonen kan spelaren spela in sin egen röst för att höra sitt eget uttal. (uTalk)

iStart Chinese använder sig till största del av tal och text. Spelaren hör vad läraren och de
kinesiska översättarna säger och kan samtidigt läsa det i en dialogliknande layout (se Figur
10).

Figur 10. Lektionerna blir upplästa av en lärare och orden uttalas av två kineser. (iStart)

Det hade varit önskvärt att inkludera flera typer av media i spelet än enbart ljud och text.
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Riktlinjen om talat språk säger att en applikation bör sätta fokus på det talade språket
genom att få spelaren att uttala orden och fraserna som undervisas. Bland annat skall en
kinesiska applikation ta upp initials, finals och toner för att leda fram till bra uttal och
hörförståelse.
uTalk HD Förenklad Kinesiska har inte röstigenkänning men spelaren ges möjlighet att spela
in sin egen röst och själv bedöma hur bra uttalet är. Tanken är god, dock är det inte särskilt
troligt att användaren gör en korrekt bedömning eftersom att den vuxna människans förmåga
att skilja på okända fonem är begränsad (Kuhl, 2004).
iStart Chinese använder sig som sagt av en lärare. Läraren går att pausa och spela tillbaka.
Detta gör det möjligt att öva på uttalet. Läraren tar upp initial, final och toner vilket är viktigt
för att träna uttal och hörförståelse.
Riktlinjen om generaliseringsförmåga säger att spelet skall möjliggöra för spelaren att
skapa generaliseringar i språket för att kunna uttrycka sig på mer och mer komplexa sätt.
uTalk HD Förenklad Kinesiska har brister i detta avseende då spelaren aldrig får någon
information om vad i en mening som är verb, substantiv och så vidare (se Figur 11).

Figur 11. Ingenstans går det att utläsa vilken ordklass ett ord tillhör vilket gör det svårt att skapa
generaliseringar i språket. (uTalk)

I Figur 10 presenteras frasen ”Var kan jag hyra en bil?”, (detta alternativ ligger längre ned i
listan och syns därför inte) det är dock omöjligt för användaren att veta vilket ord i meningen
som betyder bil vilket gör det omöjligt för spelaren att omformulera sig och fråga ”var kan vi
hyra en cykel?”. Denna form av generaliseringar är otroligt viktiga för att kunna utvidga
förmågan att uttrycka sig på många olika sätt.
iStart Chineses läraren i spelet förklarar hela tiden hur kopplingsschemat ser ut för att skapa
korrekta meningar genom att säga den ordagranna översättningen av kinesiska meningar. På
så sätt förstår spelaren vilka olika ordklasser som meningen består av samt vad i meningen
som kan bytas ut mot andra ord som ingår i spelarens ordförråd. Läraren ger också flera
gånger exempel på hur enstaka ord kan bytas ut för att ändra meningen.
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Riktlinjen om interaktivt drama säger att skall tillåta spelaren att styra handlingen i spelet
genom att tillhandahålla olika alternativ i dialoger.
uTalk HD Förenklad Kinesiska använder sig som sagt knappt av dialog och användaren har
absolut ingen möjlighet att påverka någon handling i dialoger.
iStart Chinese har dialoger, användaren har dock ingen möjlighet att vara med och påverka
vad som sägs i dialogen eftersom användaren inte är en del av konversationen.
Riktlinjen om felanalys säger att en felanalys skall ligga till grund för vad som är svårt eller
lätt att lära i ett språk.
uTalk HD Förenklad Kinesiska fokuserar till största del på ensamma ord och grammatik har
ingen stor roll i spelet. Att en felanalys legat till grund för utformningen av spelet är därför
inte så trolig.
iStart Chinese finns också för spanska men den applikationen har ett helt annat
lektionsupplägg vilket visar på att iStart anpassar sina program efter vilket språk som skall
undervisas. Dock är det även i detta fall svårt att veta ifall utvecklarna utfört en felanalys. Ko
(1997) kunde i sin studie visa på att negationer med orden bu och mei var det som elever
hade minst problem med. Någon lektion i detta finns dock inte. Vidare handlar en av de första
lektionerna om verbet att vara vilket en grammatisk kontrastiv analys skulle identifiera som
det enklaste att lära sig eftersom syntaxen är den samma i engelskan.
Riktlinjen om tillrättavisning säger att spelet måste använda sig av feedback i form av
tillrättavisning för att låta den lärande korrigera sitt sätt uttrycka sig.
uTalk HD Förenklad Kinesiska låter inte användaren själv uttala eller skriva några ord utan
spelaren trycker på det alternativ i form av en bild som spelaren tror rösten och texten syftar
till. Om spelaren gör fel blir den klickade bilden ett rött kors och spelaren får höra ordet igen
och göra en ny gissning. Detta är för visso en tillrättavisning men det är viktigt att inte
spelaren enbart chansar för att finna rätt alternativ då chansningar inte ger upphov till någon
reflektion. I verkligheten skulle aldrig en tillrättavisning gå till så som den gör i uTalk HD
Förenklad Kinesiska.
iStart Chinese talar omedelbart om ifall spelaren svarat fel, inga fler chanser ges och spelaren
kan inte få någon poäng (se Figur 12)
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Figur 12. Frågespelet i iStart Chinese talar med en gång om något är fel och ger också direkt svaret. (iStart)

Detta minskar risken för att spelaren skall chansa på samma sätt som i uTalk HD Förenklad
Kinesiska. En brist hos frågespelet i iStart Chinese är dock att spelet enbart testar ord och inte
hela fraser vilket kunde ökat utmaningen, önskvärt hade också varit om spelaren fick
producera språk själv genom antingen tal eller skrift.
Riktlinjen om sociala strategier säger att spelaren skall ges möjlighet att använda sig av
sociala strategier.
uTalk HD Förenklad Kinesiska ger inte spelaren möjlighet att kommunicera med andra
användare eller lärare över internet. Spelet ger inte heller upphov till någon konversation
mellan spelet och spelaren.
iStart Chinese ger inte heller spelaren möjlighet att kommunicera med andra användare eller
lärare över internet. Spelets lärare innebär en viss social interaktion. Spelaren kan dock inte
kommunicera tillbaka med spelet vilket gör att spelet inte kan påstås följa riktlinjen om
sociala strategier.

4.2.1 Summering – Heuristisk utvärdering
Att använda designriktlinjerna som utgångspunkt för att finna potentiella
användbarhetsproblem innebar inga problem. Ett flertal problem kunde identifieras men även
bra saker kunde identifieras. Att designriktlinjerna fungerade i en heuristisk utvärdering
innebär enligt Zaphiris m.fl (2006) att designriktlinjerna kan anses vara validerade. Inget som
framkom under den heuristiska utvärderingen hade någon påverkan på designriktlinjerna,
detta är anledningen att det inte finns en pil åt båda hållen i Figur 4 som beskriver metoden.
För att ytterligare styrka valideringen utfördes ett utvecklarmöte vilket beskrivs i nästa avsnitt.

4.3 Validering - Utvecklarmöte
Då både designriktlinjerna och den heuristiska utvärderingen enbart baserades på författarens
personliga uppfattningar var ytterligare en valideringsmetod lämplig. Den andra
valideringsmetoden var utvecklarmötet, nedan följer en beskrivning av hur detta möte gick
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till.
De fyra applikationsutvecklarna hade ingen tidigare kunskap kring andraspråksinlärning eller
CALL applikationer. Deras expertis ligger inom applikationsutveckling och tillhör därmed
målgruppen för designriktlinjerna. Deras åsikter angående riktlinjerna är därför väldigt
viktiga. Författaren gick igenom designriktlinjerna och dess motiveringar. Efter detta fick
utvecklarna ställa frågor vilket ledde till en rad förtydliganden. Dessa förtydliganden är en del
av de designriktlinjer som redan presenterats. Ett exempel på förändring som uppstod var att
riktlinjen om interaktivt drama uppstod. Vidare förtydligades argumentationen kring
designriktlinjen felanalys. Ytterligare förändringar som skedde i och med utvecklarmötet var
ordningen på riktlinjerna som indikerar dess viktighetsgrad. Bland annat kom gruppen fram
till att riktlinjen om sociala strategier är minst viktig att implementera först i och med att det
krävs många användare för att det skall gå att finna en annan spelare att prata med. Då
applikationen har tillräckligt många användare kan funktionen implementeras.
Utvecklarna som inte är experter på området språkinlärning eller CALL ansåg att
designriktlinjerna gjorde vad de syftade till, nämligen att ge dem guidning i inledningsfasen
av utvecklingsprocessen. Den enda riktlinjen de ansåg vara ett problem var riktlinjen om
felanalys, detta eftersom denna riktlinje tar bort den så kallade skalbarheten. Detta innebär att
applikationen inte lika lätt kan anpassas för att undervisa ett annat språk. Minskad skalbarhet
innebär stora kostnader om ett företag vill utveckla applikationen för många olika språk. Att
”skala” ned en applikation till flera olika versioner kan vara ett måste för att nå lönsamhet.
Därför förtydligades motivationen kring riktlinjen. På så sätt blir andra utvecklare insatta i
den problematik som utvecklarna lyfta fram under utvecklarmötet. Detta är ett exempel på hur
designriktlinjerna stödjer utvecklare i planeringsstadiet av utvecklingsprocessen.
Då det är viktigt att applikationsutvecklare kan använda designriktlinjerna i verkliga projekt
fick utvecklarna i uppgift att ta fram en prototyp baserad på designriktlinjerna.
Applikationsutvecklarna lyckades ta fram en prototyp vilket är ytterligare en viktig del i
valideringen av designriktlinjerna.

4.4 Summering av designriktlinjerna
Då de båda valideringsmetoderna ledde fram till det slutgiltiga resultatet vilket redan har
presenterats. Det faktum att riktlinjerna har validerats genom två metoder gör att riktlinjerna
bör kunna fungera i andra designprocesser än den som utfördes vid utvecklarmötet.
Frågeställningen för rapporten var:
•

Hur kan kunskap om den vuxna människans kognitiva svagheter vid
andraspråksinlärning förmedlas till utvecklare?

Den sekundära frågeställningen var:
•

Hur kan seriösa datorspel användas för att stödja vuxna människors
andraspråksinlärning?

I Tabell 9 presenteras en sammanfattning av hur de olika designriktlinjerna stödjer de
kognitiva utmaningarna vid språkproduktion som Smith och Kosslyn (2009) beskriver. Även
hur designriktlinjerna svarar på den sekundära frågeställningen sammanfattas i Tabell 9.
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Tabell 9. Tabellen sammanfattar hur resultatet, det vill säga designriktlinjerna, relaterar till de kognitiva
utmaningar som den vuxna människan ställs inför. Även hur designriktlinjerna berör seriösa datorspel
sammanfattas i tabellen.
Grammatisk kodning
Riktlinjen om metakognition
Riktlinjen om generaliseringsförmåga
Riktlinjen om felanalys
Riktlinjen om tillrättavisning
Fonologisk kodning
Riktlinjen om uttal och hörförståelse
Riktlinjen om sociala strategier
Seriösa datorspel
Riktlinjen om motivation
Riktlinjen om informering, undervisning och träning
Riktlinjen om multimedia
Riktlinjen om interaktivt drama
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5 Slutsatser
Rapportens frågeställning får sitt svar genom de tio designriktlinjerna. Människans
språkproduktion, mer specifikt de två komponenterna grammatisk och fonetisk kodning stödjs
genom designriktlinjerna. Riktlinjerna om metakognition, generaliseringsförmåga, felanalys
samt tillrättavisning stödjer människans kognitiva svårigheter vid grammatisk kodning.
Vidare stödjer riktlinjen om uttal och hörförståelse samt riktlinjen om sociala strategier
människans fonetiska kodning. Utöver att förmedla kunskap om hur den vuxna människans
språkproduktion kan stödjas förmedlar även designriktlinjerna kunskap om hur CALL
applikationer kan designas som seriösa datorspel.
De framtagna designriktlinjerna ger en god förståelse för hur CALL applikationer kan
designas. Mer specifikt tas även språkspecifika riktlinjer fram för det kinesiska språket, på så
sätt ges en helhetsbeskrivning till vad som är viktigt för utvecklare som vill utveckla CALL
applikationer för vuxna användare som vill lära sig kinesiska. Riktlinjerna fyller därmed den
funktion som Henninger m.fl (1995) efterlyser, det vill säga att riktlinjer skall vara anpassade
efter sina användare och användarnas uppgifter. Vuxna människor är i detta fall
användargruppen och deras uppgift är inlärning av kinesiska som andraspråk. Vidare tar även
riktlinjerna det talade språket i beaktningen vilket Liu m.fl (i tryck) påpekar att få
applikationer gör.
Fogelström m.fl (2009) lyfter fram att utvecklare som arbetar agilt har stor nytta av att i
inledningsfasen få guidning kring vilka funktioner samt i vilken ordning funktioner skall
implementeras. Designmötet med de fyra utvecklarna visade att de framtagna
designriktlinjerna går att använda i en professionell miljö vilket är ytters viktigt eftersom det
är det designriktlinjerna syftar till att göra. I och med att kunskap om andraspråksinlärning
ofta inte är en kompetens bland applikationsutvecklare sågs riktlinjerna som en absolut
nödvändighet bland de fyra utvecklarna.
I och med att riktlinjerna har validerats genom två metoder samt att riktlinjerna faktiskt gick
att använda för att skapa en prototyp anser jag att riktlinjerna har en god chans att en dag
användas ute bland applikationsutvecklare.
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6 Diskussion
Designriktlinjerna formulerades utifrån mina egna tolkningar, även om bakgrundsdelen
analyserades systematiskt flera gånger skulle det kunna vara så att en annan författare hade
formulerat andra designriktlinjer utifrån samma bakgrund. Det hade varit en fördel om
projektet bestod av fler författare då det hade möjliggjort en forskartriangulering. Istället fick
trianguleringen bestå av kvalitativa diskussioner med utvecklare vilket diskuterades vid
slutsatserna i föregående kapitel.
En brist i studien är att kvantitativa undersökningar valdes bort på grund av tidsbrist. En
kvantitativ studie hade kunnat undersöka hur effektiva de två utvärderade applikationerna
verkligen är, som undersökningen ser ut just nu baseras den enbart på kvalitativa
uppfattningar. En kvantitativ undersökning hade kunnat mäta hur användares ordförråd
utvecklas över en längre tid. På så sätt hade tyngre vetenskapliga bevis kunnat läggas fram för
att vilken av de två applikationerna som är mest användbar.
Den enda invändningen som kom mot riktlinjerna var att skalbarheten försämras i och med
riktlinjen om felanalys. I en kommersiell värld är det pengarna som styr, dock får man aldrig
veta hur stor skillnad felanalys gör om ingen någonsin är villig att investera i den lösningen.
En kvantitativ studie skulle kunna visa på om utbildningsmaterial baserat på felanalys är mer
effektivt än andra sätt att designa utbildningsmaterial. En studie av denna applikation skulle
behöva utföras i USA eftersom det enbart finns felanalys av amerikaner som lär sig kinesiska.
En viktig fråga är huruvida riktlinjerna begränsas till smarta mobiltelefoner. Cuadill (2007)
menar att det den ökade användningen av mobila beräkningsmaskiner (eng. mobile
computing) så som smarta mobiltelefoner suddar ut de tidigare begränsningarna hos datorstött
lärande. De tidigare begränsningarna gjorde att lärandet inte kunde ske när som helst eller var
som helst. Jag skulle vilja påstå att dagens utveckling kring smarta mobiltelefoner och bärbara
datorer gör att gränsen mellan de olika mobila beräkningsmaskinerna suddas ut och numera
handlar om skärmstorlek. Då skillnaden till stor del enbart handlar om skärmstorlek blir det
snarare en fråga om layout. Som sagt sträcker sig denna rapport förbi ytliga faktorer så som
layout genom att istället fokusera på den vuxna människans kognitiva svagheter vid
språkproduktion. Riktlinjerna kan därför lika gärna appliceras på andra plattformar än smarta
mobiltelefoner.
Förhoppningen är att denna rapport skall leda fram till att utvecklare tack vare
designriktlinjerna upplever ett ökat stöd i början av utvecklingsprocessen. Med ökat stöd
avses att mindre tid skall läggas på designrelaterade frågor. Förhoppningen är även att en
applikation som är utvecklad utifrån de framtagna designriktlinjerna skall ha en hög grad av
användbarhet. Med en hög grad av användbarhet skulle ett större antal människor kunna lära
sig ett nytt språk. De skulle dessutom kunna göra det med glädje. Tiden och den energi de
tvingas lägga ned på sin språkinlärning skulle också kunna minskas. Detta måste naturligtvis
testas både kvantitativt och kvalitativt men goda resultat skulle kunna ha en stor effekt.
Andraspråksinlärning är som tidigare påpekats ett viktigt fenomen i vår globaliserade värld.
Vi reser allt mer och människor flyttar mellan olika länder. Det finns därför ett stort behov av
att på ett enkelt sätt lära sig ett språk, vare sig det rör sig om en kortare eller längre vistelse.
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Bilaga 1
Pinyin

Exempel

Aspirerat

b

be

NEJ

p

people

JA - Kraftigt

m

me

NEJ

f

fun

NEJ

d

do

NEJ

t

to

JA

n

no

NEJ

l

like

NEJ

g

go

NEJ

k

key

JA

h

he

JA - Kraftigt

s

so

NEJ

z

ads

NEJ

c

cats

NEJ

r

run

NEJ

sh

she

NEJ

zh

drive (amerikanskt uttal)

NEJ

ch

china

JA

j

gin / John

JA

q

ciao (italienska)

JA - Kraftigt

x

ssshhh!

NEJ
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Bilaga 2
Pinyin

Utan initial

Exempel

a

Samma stavning

father

o

Samma stavning

or

e

Samma stavning

erbium, likt svenskt ö

ai

Samma stavning

eye

ei

Samma stavning

day

ao

Samma stavning

cow

ou

Samma stavning

oh

an

Samma stavning

a+n

en

Samma stavning

taken

ang

Samma stavning

lung

eng

Samma stavning

som e ovan plus ng, svenska sjöng

er

Samma stavning

bar (amerikanskt uttal) er förekommer enbart utan final

ong

Samma stavning

song

Då det inte finns en initial framför i ändras stavningen till ett inledande y
i

yi

bee

ia

ya

ie

ye

yahoo
i + ê, yet men med ett längre ê

iao

yao

i + ao

iu

you

i + ou

ian

yan

i + ê + n yen

in

yin

i + n inside

iang

yang

i + ang

ing

ying

i + ng sing

iong

yong

i + ong (iong används enbart efter j, q och x)

Då det inte finns en initial framför u ändras stavningen till ett inledande w
u

wu

långt o ”oo”

ua

wa

u+a

uo

wo

u + o wore med ett längre o ”woore”

uai

wai

u + ai why

ui

wei

au + ei way

uan

wan

u + an

un

wen

u + en when

uang

wang

u + ang

ueng

weng

u + eng (ueng förekommer endast utan final och blir därför alltid weng)
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Då det inte finns en initial framför ü eller u ändras stavningen till ett inledande y
u, ü

yu

u och ü uttalas båda som tyskt ü (vid j, q och x blir ü istället u)

ue, üe

yue

ü + ê (vid j, q och x blir üe istället ue)

uan

yuan

u + ê + n (uan används enbart efter j, q och x)

un

yun

u + n (un används enbart efter j, q och x)
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