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Sammanfattning
Ett bra vokabulär är en förutsättning för att lära sig och kunna praktisera ett andra 
språk. Men att memorera ord är ett slitsamt arbete, som än idag ofta genomförs med 
papper och penna, och en aktivitet som inte prioriteras i klassrummen utan ansvaret 
läggs i stort på den enskilda studenten. Denna rapport diskuterar applikationer och 
inriktningar inom datorstödd språkinlärning, vokabulärens roll i språkinlärningen och 
teorier inom effektiv memorering av kunskap.
Wordalist, ett inlärningsverktyg som utvecklats av rapportförfattaren har sedan 2003 i 
olika versioner använts på flera språkinstitutioner på Stockholms Universitet. I denna 
rapport beskrivs arbete att uppdatera Wordalist med ny funktionalitet som höjer 
plattformens verkan och studenternas inlärningseffektivitet genom implementation av 
en inlärningsmotor som anpassar sig efter enskilda studenters inlärningskapacitet 
och tempo.

Abstract
A good vocabulary is a prerequisite for learning and practicing a second language. 
But to memorize words is hard work, still often done using pen and paper, and as an 
activity that is not prioritized in classroom education it is taken for granted that 
individual students take personal responsibility to learn them. This report discusses 
applications and ideas in the field of computer assisted language learning, the role of 
vocabulary when learning a language and theories in memory retention.
Wordalist, a learning tool developed by the author has been used since 2003 at 
several language departments at the Stockholm University. This report describes the 
process of upgrading Wordalist with new features that increase its efficacy and 
student learning efficiency by implementing a learning engine that adapts to the 
capacity of the individual student.
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1 Bakgrund till arbetet

1.1 Inledning
Sedan 2003 har jag utvecklat inlärningstjänsten Wordalist , i samarbete med 1

Slaviska institutionen som sedan 1 januari 2015 sammanslagen i Institutionen för 
slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid Stockholms 
Universitet (SU). Wordalist används idag inom undervisningen av bl.a. ryska, polska, 
och engelska.
Wordalist har under åren gått igenom ett flertal förändringar. I sin första version som 
då hette Smartword, var tjänsten inte mer än en webbaserad ersättning till papper 
och penna. 
Från 2008 då tjänsten bytte namn till Wordalist, fram till 2009 utvecklades tjänsten 
vidare och fick stöd för användarkonton, sparade resultat, möjlighet att skapa egna 
övningar och frågematerial via webben, samt sociala funktioner bl.a. kommentarstöd 
på innehåll för att främja dialog mellan studenter och lärare.
2014 påbörjades ett arbete för att återigen uppgradera Wordalist, denna gång med 
målet att bygga en självlärande inlärningsmotor som genom att lära sig utav både 
individuell och aggregerad användardata skulle kunna individanpassa 
inlärningsupplevelsen för att maximera effektiviteten i inlärningen. Det är denna 
vidareutveckling av Wordalist som beskrivs i denna rapport.

1.2 Syfte och avgränsningar
Syftet med detta examensarbete var att vidareutveckla Wordalist och att konstruera 
om tjänsten med en nyutvecklad inlärningsmotor som grund för individanpassad 
inlärning. Fokus har varit att modellera en funktionell, effektiv och skalbar lösning 
som underlättar lärarnas arbete och gör inlärningen mer tillgänglig för studenterna via 
olika digitala enheter, med tonvikt på mobiltelefoner. En tydlig avgränsning har under 
arbetet varit att inte ta hänsyn till pedagogik i allmänhet eller påverkan från särskilda 
pedagogiska modeller utan att fokusera på ordkunskap och stavning. Däremot har 
viss vikt lagts på pedagogiken bakom utformningen av tjänstens övningsgränssnitt, 
då detta har en direkt påverkan på tjänstens användbarhet och effektivitet.

 http://wordalist.com1

�  ( � )1 31

http://wordalist.com


Effektiv glosinlärning på högskolenivå

1.3 Uppdragsgivaren
Eastit Group AB tog 2010 över ansvaret från mig som privatperson för utveckling och 
drift av Wordalist. Eastit Group är ett konsult- och konceptutvecklingsföretag som 
idag drivs av mig, med mig som ende anställd. Eastit Group utvecklar Wordalist med 
Stockholms Universitet som primär kund, men med intentionen att expandera 
användandet till andra universitet och skolor.

1.4 Rapportens upplägg
Rapporten har lagts upp med en inledande bakgrundsbeskrivning ovan följt nedan av 
en övergripande beskrivning av hur arbetet genomförts. Detta följs vidare av en 
genomgång av aktuell kunskap inom området datorstödd undervisning samt en 
överblick över vetenskapliga modeller för inlärning och hur de kan användas. Efter 
detta följer en beskrivning av den lösning som valts för implementation samt på vilka 
kriterier den bedömts vara lämpligast. Vidare beskrivs implementationsarbetet samt 
hur resultatet i den implementerade lösningen motsvarar målsättningen. 
Avslutningsvis presenteras en en slutsats och rekommendation om fortsatt utveckling 
av tjänsten.
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2 Metod
Arbetet påbörjades med en analys av nuvarande funktionalitet, användarbeteenden 
och resultat. Dessutom intervjuades lärare på Stockholms Universitet samt 
användarundersökningar genomfördes. Research genomfördes inom datorstödd 
inlärning för att skapa förståelse för forskningen inom området, på vilket sätt 
forskningen applicerats i utbildningsvärlden och vilken typ av applikationer som 
skapats och används för språkinlärning. Särskild research gjordes inom inlärning av 
vokabulär.
Vidare genomlystes marknaden för digitala inlärningssystem i syfte att identifiera 
befintliga produkter och tjänster för att analysera och sammanställa vilka metoder 
och algoritmer som används i dessa. Detta för att både hitta inspiration, idéer och 
koncept som kunde tillämpas i utvecklingen av tjänsten men även för att säkerställa 
att resultatet blev en tillräckligt unik lösning för att vara relevant för användarna.
När analysarbetet var genomfört påbörjades utvecklingen av modellen för 
inlärningsmetodiken som skulle implementeras i tjänsten. Möjliga modeller testades 
teoretiskt och praktiskt, för att undersöka vilken modell som bäst passade för de 
givna kraven. När en modell slutligen definierats så implementerades den i en beta-
version av den nya tjänsten för att kontrollera att modellen fungerade så som avsetts. 
Under implementationsarbetet visade sig ett antal problem som förbisetts under 
modellutvecklingen. Vissa av dessa korrigerades redan under implementationen, 
medan andra har identifierats och lösningar föreslagits för framtida implementation.
Examensarbetet har mynnat ut i en färdig beta-version av tjänsten, som är planerad 
att lanseras för skarp drift till höstterminen 2015.
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3 Datorstödd språkinlärning

3.1 Bakgrund
Datorstödd språkinlärning, på engelska kallat Computer Assisted Language Learning 
(CALL), kan definieras som ”tillämpning av datorer i undervisning och inlärning av 
språk” (Levy, 1997). Det är ett stort område, som kombinerar element inom 
pedagogik, lingvistik, psykologi och datavetenskap. CALL utvecklas löpande med 
datorutvecklingen, men med hjälp av Internet, utvecklingen av webben, allt billigare 
hantering av stora datamängder och processorkraft så har under de senaste 
decennierna helt nya möjligheter öppnat sig. Från att vid starten av CALL på 1960-
talet ha varit ett nytt forskningsområde är frågan idag inte längre om datorer ska inta 
en central roll i språkinlärning utan hur de kan användas på bästa sätt.

3.1.1 Alternativa benämningar och inriktningar
Som alternativ till CALL, har flera andra akronymer introducerats. I denna rapport tas 
ingen särskild hänsyn till dessa, utan med CALL avses alla varianter på datorstödd 
inlärning oavsett på vilket sätt datorer används.

3.2 Centrala koncept
CALL omfattar som begrepp två centrala delar. Den ena är användningen av datorer, 
samt även annan datorrelaterad teknik så som:
• läsplattor,
• mobiltelefoner,
• Internet, 
• mediaspelare, samt 
• olika uppkopplingsbara enheter. 
Den andra är att möjliggöra, och förbättra, språkinlärning. Denna del innefattar både 
förbättringar av själva inlärningen av kunskap, som exempelvis effektivare 
inlärningprocesser, som gör att man snabbare kan ta till sig nya kunskaper och att 
förbättra hur väl man behåller den nya kunskapen. Men det finns även strukturella 
förbättringar som: 
• tillgång till undervisningsmaterial, där särskilt Internet spelat en stor roll i 

demokratiseringen av tillgången till billigare och gratis material,
• ökad tillgänglighet, genom framför allt mobila enheter som möjliggör inlärning på 

nya platser och tider,
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• ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, exempelvis är 
moderna mobila enheter som iPhone och iPad väl anpassade för att användas av 
personer med olika funktionshinder,

• effektivare spridning, tack vare att skolor och universitet kan undervisa via så 
kallade Massive Open Online Courses (MOOC), som möjliggör att undervisa 
tusentals studenter med samma resurser som krävs för traditionell 
klassrumsundervisning.

Komplexiteten i teknikens påverkan och samspel med pedagogik möjliggör 
kontinuerlig och banbrytande innovation inom språkutbildningen.

3.3 Huvudsakliga inriktningar inom CALL
Det finns ett antal tillämpningsområden för CALL, som sträcker sig från inlärning till 
forskning. Att beskriva alla områden faller utanför ambitionen i denna rapport, men 
det finns några inriktningar inom området som är bra att känna till.

Behavioristisk
Den ursprungliga starten inom CALL byggde på en fråga-svar modell, där 
användaren svarade på frågor som genererades av en mjukvara. Denna modell 
påminner i stort om ett lärar-elev förhållande, där inlärningen baseras på att läraren 
drillar eleven. 
Även om viss uppfinningsrikedom används i fråga om formatering av text, så som att 
tydliggöra grammatik och i återkopplingen av resultatet till användaren, så finns en 
central utmaning i fråga att göra återkopplingen på svaren relevant och språkligt 
korrekt. För att göra detta kan exempelvis rättstavningsfunktioner och grammatisk 
korrigering användas för återkoppling, men de har svagheter då de bland annat kan 
orsaka syftningsfel som användaren p.g.a. bristande kunskaper inte själv kan se.

Kommunikativ
I kontrast till den lärarcentrerade undervisningsmodellen finns kommunikativ, eller 
utforskande, CALL. Man kan förenklat säga att medan behavioristisk CALL liknar 
undervisningen med traditionell undervisningspedagogik, som premierar 
faktainlärning medan utforskande CALL speglar de pedagogiska idéer som handlar 
om att uppmuntra till självständig och lustfylld inlärning, något som har blivit allt mer 
populärt de senaste decennierna. Ett centralt koncept inom detta område är Data-
Driven Learning (DDL). Tidiga applikationer inom området använde 
konkordansverktyg för att hjälpa användaren att på egen hand förbättra sina 
kunskaper, men fungerar mindre bra för en nybörjare. Idag finns verktyg som stöttar 
kommunikativ inlärning tillhands via internet, exempel på sådana är interaktiva 
ordböcker eller för all del Google Translate, som hjälper användaren att öka ordförråd 
och förståelse.
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Media
Genom användning av media, i form av ljud, bild, video och spel, har nya möjligheter 
att fördjupa språkkunskaper skapats. Exempel på användningsområden är att höra 
och härma uttal, koppla samman bilder och ord, eller i mer avancerade tillämpningar, 
använda språkigenkänning (automatic speech recognition, ASR) för att analysera 
uttal och grammatik.

Integrerad
Tack vare Internet kan de övriga teknikerna kombineras via webben. Förutom att 
kunna tillgängliggöra funktioner från de tidigare områdena kan webben koppla 
samman användare med varandra, skapa skalbarhet i befintliga lösningar och 
möjliggöra effektiv användning av användardata för analys och individuella 
anpassningar som tidigare inte varit möjligt.
Den kommunikativa aspekten, att koppla samman användare via webben, har varit 
av stor vikt för att ge möjligheten för användare att interagera via ljud och video med 
andra användare, från olika delar av världens hörn via verktyg som exempelvis 
Skype. 
Vidare har uppkomsten av MOOC haft en stor påverkan på hur kunskap kan 
distribueras i stor skala, men ännu viktigare förändrat tillgången till kunskap genom 
att ta bort geografiska och socioekonomiska hinder och göra utbildning mer 
demokratisk och jämlik. Via onlineplattformar som exempelvis Coursera eller iTunes 
University erbjuder några av världens ledande universitet så som Stanford University 
och Harvard University gratis utbildningar. Även fast språkinlärning finns tillgänglig 
via många mindre plattformar, så har tyvärr språkutbildningarna inte hittat ut till de 
större och mest populära plattformarna ännu.

Kombinationer av inriktningar
Inriktningarna ovan är inte uteslutande, utan kan med fördel kombineras på olika sätt. 
Däremot ställs de två första, behavioristisk och kommunikativ CALL mot varandra, 
beroende på pedagogisk preferens. En vanlig kritik av behavioristisk CALL är att den 
representerar en föråldrad pedagogik, som premierar memorerande av kunskap och 
inte leder till en djupare förståelse. Samtidigt krävs grundläggande kunskaper för att 
kunna nyttja kommunikativ CALL på bästa sätt, vilket gör behavioristisk CALL till en 
bra och effektiv start i inlärning av ett andraspråk.

3.4 Applikationer inom CALL
Nedan följer en lista på applikationsområden inom CALL, uppdelade efter karaktären 
av interaktion mellan dator och användare, aktiv eller passiv.
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Aktiv / Lärare
Aktiv interaktion är sådan där applikationen leder interaktionen med användaren och 
tar en lärarroll. Det är applikationen som presenterar uppgifter och även rättar 
svaren. 
• Vokabulär 

I denna kategori finns verktyg som fokuserar på inlärning av ordförråd. Dessa är 
repetitiva verktyg som med användning av olika frågeformat som fritext, 
flervalsfrågor, ljud- och bildfrågor hjälper användaren att utöka sitt ordförråd. 
Beroende på utformning av materialet kan dessa verktyg med fördel användas från 
nybörjar- till avancerad nivå.

• Grammatik  
Liksom vokabulärverktyg, fungerar dessa väl för att lära in både grundläggande 
och mer avancerad grammatik. I många fall kan samma verktyg användas för 
både grammatisk och vokabulär inlärning.

• Uttal 
Även här är verktygen i grunden lika de tidigare kategorierna, men här är 
användning av media centralt, i form av förinspelat ljud, video eller talsyntes. Vissa 
verktyg kan även använda språkigenkänning för att identifiera uttal, intonation och 
fler mer avancerade aspekter av uttalet men mer vanligt är att användaren får höra 
en inspelning av sitt eget uttal, för att jämföra med förinspelningen.

• Hör- och läsförståelse  
Denna typ av applikation går i huvudsak ut på att låta användaren läsa eller lyssna 
till en text för att sedan besvara frågor baserade på innehållet. Frågeformatet kan 
variera men är oftast utformat som flervalsfrågor.

Passiv / Verktyg
• Rättstavningsprogram  

Från att tidigare varit främst förekommande i ordbehandlare som Microsoft Word, 
finns rättstavningsprogram idag integrerade på operativsystemnivå och hjälper 
användare att identifiera felstavningar i allt ifrån exjobbsrapporter till sms-
meddelanden. De finns tillgängliga i våra kommunikationsverktyg som webbläsare 
och epostklienter och har för många blivit oumbärliga verktyg i vardagen, även om 
de orsakar irritation och frustration när de inte fungerar som förväntat.

• Ordböcker  
Webbaserade ordböcker, lexikon och översättningstjänster har gett fantastiska 
möjligheter att upptäcka och fördjupa sina kunskaper. Exempel på verktyg är Lexin 
och Google Translate som förutom definitioner och användningsexempel även ger 
uttalsangivelser och uttal i ljud via talsyntes. 
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• Konkordansverktyg 
Konkordans är ett särskilt användbart verktyg vid forskning och mer avancerade 
nivåer av inlärning men är inte lika vanliga som verktyg vid tidigare inlärningsfaser.

• Chatt och videotelefoni 
Via chattar och videotelefoni kan användare mötas, utbyta kunskaper och träna 
varandra, exempelvis via parvis träning, där två personer som lär sig varandras 
språk kan träna varandra genom att tala eller skriva på det språk studerar. 
Utvecklingen har på senare år gått långt framåt, och 2014 lanserade Skype 
relatidsöversättning av tal vilket möjliggör för kommunikation mellan nästan vem 
som helst på planeten.

• Bloggar, wiki, sociala medier och forum  
Via bloggar och webbforum kan människor dela och diskutera språkfrågor och i 
vissa fall leda språkutvecklingen framåt genom introduktion och spridning av nya 
ord. Ett exempel i närtid är begreppet hen, som fick stor spridning via sociala 
medier och är sedan april 2015 är upptaget i SAOL. Även fast ordet myntades 
redan på 60-talet, var det först tack vare spridningskraften i sociala medier och 
bloggar som ordet fick sitt genomslag.

• Sökmotorer  
Dessa har gett direkt tillgång till all möjlig information och kunskap. Förutom att 
enkelt tillgängliggöra språkresurser på webben via sökfunktionaliteten ger 
exempelvis deras inbyggda autocomplete-funktionalitet ett bra rättstavningsstöd 
och kan dessutom med hjälp av denna snabbare guida användaren till rätt 
resurser och kunskaper.
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4 Vokabulär och språkinlärning 
Det är av intresse att se vilken vikt ordförrådet har för att framgångsrikt lära sig ett 
språk och hur inlärningen av vokabulär bör utformas för bästa resultat.

4.1 Vokabulär och pedagogik
Det finns inom språkinlärning många synsätt och teorier. Förespråkare för olika idéer, 
teorier och metoder kan ha personliga preferenser för vissa metoder, baserat 
exempelvis på en holistisk syn på interaktion mellan lärare och elev. Generellt kan 
sägas att utbildningsvärlden i praktiken på många sätt är influerad av politiska och 
kulturella synsätt. Ur ett struktursökande perspektiv kan detta vara frustrerande, men 
det är viktigt att vara medveten om att det sällan, om alls, finns bara ett bra sätt att 
lära sig språk. Det beror bland annat på att det finns många fler faktorer än metoden 
som påverkar effektiviteten i inlärningen. Faktorer som individens motivation, 
förutsättningar och personliga preferenser samt socialt sammanhang kan ha en 
avgörande påverkan. 
Det blir ur detta perspektiv av större intresse att förstå vilka gemensamma element i 
inlärningen som är av vikt för framgång, oavsett pedagogik eller metod.

4.2 Vokabulär och språklig färdighet
Vokabulär är en av flera delar av språklig färdighet, men vilken roll spelar ordförrådet 
i de olika faserna av språkinlärningen? Ett första anslag är att analysera den 
gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) som beskriver en 
uppsättning nivåindelade kategorier inom språklig färdighet.

4.2.1 CEFR
CEFR är framtaget av Europarådet med avsikt att beskriva språklig färdighet, riktat 
specifikt mot främmande språk. Syftet med dess riktlinjer är att fungera som en 
gemensam grund för språkutbildning och framtagning av läromedel.

Kunskapsnivåer
I CEFR är språkkunskaper indelade totalt sex nivåer under tre huvudnivåer (A1-C2).
Dessa är:
A. Användare på nybörjarnivå

1. Breakthrough
2. Waystage

B. Självständig användare
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1. Threshold (Tröskelnivån)
2. Vantage

C. Avancerad användare
1. Effective operational proficiency
2. Mastery

Kunskapskategorier
Den bedömda kunskapsnivån som krävs i respektive nivå är i sin tur uppdelad i 
följande kategorier:
Förstå

• Hörförståelse
• Läsförståelse

Tala
• Muntlig interaktion
• Muntlig produktion

Skriva
• Skriftlig färdighet

De beskrivningar som finns för respektive kategori och CEFR-nivå , ger en indikation 2

på att kunskapsnivån i varje kategori är någorlunda jämnt fördelad, men att särskilt i 
de tidiga nivåerna (A1, A2) läggs något större praktisk vikt på förståelse och till viss 
del tal, än på skriftlig färdighet.

4.2.4 Betydelse av vokabulär
För alla fem kunskapskategorierna I CEFR är vokabulär en förutsättning för att nå 
upp till nästa kunskapsnivå, utan att på något sätt vara den enda förutsättningen. 
Fonetik och grammatik är självklara delar, men utan ordkunskap och förståelse av 
orden i sammanhang finns ingen grund för kommunikation i ett språk; ”…while 
without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be 
conveyed” (Wilkins, 1972).
Hör- och läsförståelsen handlar per definition om att känna igen och förstå ord och 
fraser och särskiljer sig med det från interaktion och produktion av både talat och 
skriftligt språk i att de senare kräver en djupare förståelse för hur de språkliga 
elementen kombineras.
Man kan förenklat säga att det går att förstå språk i tal och skrift utan kunna tala eller 
skriva. Att kunna tala och skriva utan att förstå ord och sammanhang är däremot 
högst ovanligt.

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf2
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4.2.2 CALL och CEFR
Vid en jämförelse mellan indelningen i CEFR och de beskrivna inriktningarna och 
applikationerna i CALL kan förståelse skapas för vilken typ av CALL som har störst 
påverkan i ett tidigt skede.
Ett samband kan skönjas mellan den behavioristiska inritningen och de aktiva 
applikationstyperna.

Tabell 1 Samband mellan CEFR och CALL 

Det ligger nära till hands, att med dagens aktiva applikationer inom CALL, kunna 
effektivisera särskilt just hör- och läsförståelse då just ordförståelsen är vital för 
dessa. De aktiva applikationerna är också nära knutna till den behavioristiska 
inriktningen, då ordkunskap, stavning och till viss del grammatik på ett korrekt sätt 
kan rättas av datoriserade verktyg, oavsett om rättningen genomförs med hjälp av 
förutbestämda svarsalternativ, genom underliggande konkordansanalyser eller andra 
statistiska metoder.

4.5 Inlärning av vokabulär
Olika synsätt och hjälpmedel kan hjälpa eller stjälpa framgångsrik språkinlärning. Det 
är av vikt att kombinera både rätt attityder till repetitiv inlärning med bra verktyg och 
applikationer som stimulerar användarna. 
Värt att notera är även att det anses vara stor skillnad mellan hur barn lär sig sitt 
modersmål, visavi hur vuxna lär sig ett andraspråk, bland annat p.g.a. skillnader i 
barns och vuxnas neurologiska och fysiska kapacitet. Inlärning av modersmål faller 
utanför ramen för denna rapport.
Repetitiva moment upplevs av många som tråkiga och kan i ett tidigt skede snabbt 
påverka motivationen att lära sig språk. Vokabulär och grammatik tillhör möjligtvis de 
tråkigaste momenten för de flesta och här spelar utformningen av applikationerna 
stor roll för att hjälpa användaren att bibehålla och även öka sin motivation.

CEFR Inriktning inom CALL Applikation inom CALL

Kategori Behavioristisk Kommunikativ Aktiv Passiv

Hörförståelse x x

Läsförståelse x x

Muntlig interaktion x x

Muntlig produktion x x

Skriftlig färdighet x x
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Kritik mot behavioristisk CALL och dess applikationer har varit centrerad kring den 
automatiska rättningen och återkopplingen användaren får. Den diskreta återkoppling 
som fås på exempelvis stavning riskerar att minska nyfikenhet och motivation. Det 
finns även en dimension av ”korvstoppning” i behavioristisk CALL som av många kan 
upplevas negativ, både ur ideologiskt och praktiskt perspektiv.
Framsteg har gjorts för att hjälpa användaren att bibehålla och öka sin motivation och 
engagemang, bland annat genom att applicera gamification, (spelificering) som 
används för att öka användarens engagemang. Den ideologiska invändningen mot 
behavioristisk CALL går däremot inte att bygga bort med smarta funktioner. Den 
största risken med att välja bort ”korvstoppningen” från sin inlärning är att minskat 
utrymme för denna typ av inlärning riskerar att försvåra processen när det kommer till 
att bygga och bevara ordförråd.
I en empirisk studie genomförd av Hazenburg & Hulstijn (1996) kunde man visa att 
ett ordförråd om 10 000 ord krävdes för att förstå 90% av innehållet i studier på 
holländsk universitetsnivå. Att lära sig 10 000 ord är inte lätt, men strategin är i 
grunden enkel och kan delas upp i två steg.

Lära sig grunderna
Det första steget är att lära sig grunderna i det nya språket. Det handlar om att förstå 
strukturell uppbyggnad, grammatik, vokabulär, stavning och fonetik. Här handlar det 
om att lära sig ett gott antal ord, tillräckligt för att kunna ta vid på egen hand med 
läsning och övning. Gränsen för denna nivå befinner sig vid ett ordförråd på ca 3000 
ord, efter vilket man på egen hand kan läsa nya texter utan starkt beroende av 
ordböcker för att förstå dem. Det är även viktigt i detta steg att specifikt lära sig 
uttryck, termer och idiom som annars förblir obegripliga.

Egen läsning och övning
Så snart man har ett tillräckligt ordförråd så öppnas möjligheten att läsa texter och på 
den vägen lära sig nya ord. Detta grundordförråd hjälper också att kunna lära sig mer 
avancerade och mindre frekventa ord, exempelvis fackterminologi.

I båda dessa steg hjälper datorbaserade applikationer att förenkla och effektivisera 
inlärningen, men inte minst maximera retention av de nya kunskaperna. Det handlar 
alltså om att lära in nya kunskaper, befästa dem och regelbundet upprepa dem för att 
hålla kunskaperna aktuella.
Frågan som behöver besvaras är hur en lösning ser ut för att lära in kunskaper, 
säkerställa att de behålls över tid och samtidigt skapa en positiv upplevelse av ett i 
grunden repetitivt och tråkigt inlärningsmoment. I detta avsnitt följer beskrivningar av 
ett antal metoder och modeller som kan användas som delar i en sådan lösning.
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4.5.1 Glömskekurvor
Kan något läras in så kan det även glömmas bort. Herman Ebbinghaus beskrev 1885 
en negativ logaritmisk funktion för att beskriva hur snabbt kunskap glöms bort, 
baserat på individens minneskapacitet och tiden mellan repetition av den givna 
kunskapen:

R = e(-t/S)

där: 
R = retention (ihågkommen information)
t = förfluten tid från inlärningstillfället
S = relativ minnesstyrka av informationen vid repetitionstillfället
I figuren nedan illustreras funktionen med några olika värden för S. Ju högre S, desto 
flackare kurva och längre tid för R att minska.

Figur 1 Illustration av glömskekurvor

Ebbinghaus glömskekurva är användbar för att, givet kännedom om R och S, kunna 
förutsäga lämplig tidpunkt för en ny repetition och dels:
• undvika onödig repetition,
• öka tidseffektiviteten i inlärningen, då samma tid kan användas för att öva på rätt 

material.
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4.5.2 Spaced repetition
Spaced repetition, att upprepa samma fråga med ett allteftersom ökande intervall 
föreslogs första gången 1932 av den brittiske filosofen C. A. Mace. Utvecklingen 
inom området stod still fram till slutet av 60-talet och 1973 utvecklade Sebastian 
Leitner en praktisk metod kallad ”Leitnersystemet”. Idéerna som utvecklats kunde 
tack vare den ökade datoriseringen integreras i ett antal CALL-applikationer.

Leitnersystemet
I Leitnersystemet används ett system med 5 lådor, där varje korrekt besvarad fråga 
flyttas till en högre numrerad låda och varje felaktigt besvarad fråga flyttas tillbaka till 
den första lådan. Avsikten är att repetera frågor i lägre numrerade lådor oftare än de 
högre och att upprepa inlärningsproceduren för bortglömda frågor. 

Figur 2 Illustration av Leitnersystemet

Detta system ligger till grunden för vidareutvecklingar inom flashcard-baserade 
applikationer inom CALL.

Användning i CALL
För att förbättra användningen av spaced repetition i CALL används med fördel 
glömskekurvor, eller annan typ statistik och databearbetning för att ta över ansvaret 
från användaren att identifiera lämplig tidpunkt för nästa repetition.

SuperMemo
SuperMemo är en algoritm som utvecklats sedan 1985 av P. A. Wozniak. Algoritmen 
är ett exempel på kombinationen mellan flashcards och spaced repetition och har för 
ändamålet använt sig av en metod kallad Optimal Factors (OF) för att beräkna 
optimala avstånd mellan repetitioner (Wozniak & Gorzelanczyk, 1992). OF lagras i 
formen av en matris, vars värden uppdateras efter varje användares individuella 
resultat. Matrisens funktion blir att approximera glömskekurvans utseende vid olika 
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antal repetitioner. Användningen av OF-matrisen har varierat, från att ursprungligen 
lagra faktiska intervall till nästa träning, till att i senare lagra värden, faktorer, för 
beräkning av nästa intervall. I tidiga versioner av SuperMemo (SM-2 och framåt) 
användes konceptet E-faktor (easiness factor).
OF-matrisen består i SM-2 av antal repetitioner (R) och E-faktor (EF). Ju högre EF, 
desto enklare är frågan. Ett exempel på en OF-matris visas nedan.

Tabell 2 OF-matris

Optimalt intervall (OI) räknas ut på följande sätt:
OI(EF,R) = 5, R=1
OI(EF,R) = OI(EF,R-1) * (EF-0.1+e-2.3*R+5)

EFi är svårighetsgrad för en fråga i. Vid första memoreringen av en fråga (R=0) sätts 
EFi=2,5. Vid varje efterföljande repetition graderar användaren sitt svar på en 6-
gradig skala (0-5, 0=dåligt, 5=utmärkt). Vid svar under 4 sänks EFi, annars höjs det 
om möjligt. OF(EFi, Ri-1) sänks eller höjs samtidigt för att förändra längden på 
intervall för efterföljande frågor.
Från och med version 8 av SuperMemo (SM-8) introducerades A-faktor (absolute 
factor) som ersättning till E-faktor. Även om E/A-faktorer har samma funktion, att 
beräkna intervall till nästa repetion, så innebar SM-8 möjligheten att beräkna faktorer 
på frågenivå, vilket ökade precisionen i de beräknade intervallen.

4.5.3 Gamification
Oavsett hur effektiv algoritmerna blir, så är algoritmens implementation och gränssnitt 
av stor vikt för att möte behovet av en stimulerande inlärningsprocess. Gamification 
har applicerats på många områden för att genom inre motivation (intrinsic motivation) 
göra inlärningen underhållande och personligt tillfredsställande. Detta till skillnad från 
den motivation som exempelvis belöningar eller betyg kan ge.
Båda typerna av motivation kan användas i en gamification-implementation, men 
medan betyg och bedömningar redan ges, både av lärare eller genom rättning av 
svar, så är det just genom att skapa inre motivation som gamification kan förändra 
inlärningsupplevelsen till det bättre (Werbach & Hunter, 2012).

R/EF 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

1 5,0 7,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 9,0 10,0 12,0 11,0 10,0

2 3,1 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,6 3,7 3,9 3,8 3,8

3 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

5 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
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Exempel på element inom gamification som kan vara lämpliga att kombinera med 
vokabulärträning är:
• Brickor (badges)  

Dessa bekräftar en uppnådd handling, aktivitet eller milstolpe. Ett exempel är att 
användaren övat på 50% av alla frågor i en övning, eller uppnått en viss 
kunskapsnivå i ett material.

• Ledartavlor  
Om inte för alla, så för vissa ger det en kick av att kunna tävla mot andra 
användare. Exempel kan vara ledartavlor för flest övade ord uppdelat på olika 
tidsperioder, högst uppnådda eller nuvarande kunskapsnivå eller längst tid 
spenderad på att öva. Ledartavlornas kriterier kan anpassas för att kunna tilltala en 
större grupp av användare än de mest aktiva eller duktiga.

• Utmaningar  
Ett exempel på en utmaning är att användarna tävlar mot sig själva, att under en 
given tidsperiod uppnå ett visst resultat, antal övade frågor eller spenderad tid på 
att öva.

• Framstegsindikator  
Genom att på ett enkelt sätt visa hur långt användaren kommit, skapas en känsla 
av prestation när man uppnått ett eget mål och ser frukten av sitt arbete.

Använda på ett konstruktivt sätt kan dessa element användas för att ta bort känslan 
av arbete och skapa ett sug efter att öva mer. 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5 Användning av Wordalist vid 
Avdelningen för slaviska språk

5.1 Förutsättningar
Idén till Wordalist kom ursprungligen när jag mötte Åke Zimmerman, studierektor och 
studievägledare på Avdelningen för slaviska språk (Slav). Problemet som Åke 
presenterade var att det inte fanns ett bra webbaserat verktyg för glosövning som 
kunde användas av ryska-studenterna. Sedan 2003 har mycket hänt inom området, 
med nya applikationer som Memrise och Duolingo, men utmaningarna som möter 
studenterna på Slav är än idag stora just när det kommer till inlärning av vokabulär. 
De ställs inför att på kort tid lära in stora mängder vokabulär och grammatik på nivåer 
som inte finns tillgängliga i dessa applikationer. Skillnaden i pedagogik och fokus gör 
också att dessa applikationer upplevs vara för lättsamma i sin framtoning för att möta 
den nivå av seriositet och professionalitet i inlärningen som efterfrågas på Slav.
Studenterna har möjlighet att på eget initiativ använda valfri tillgänglig applikation 
eller metod, men erfarenheten från tidigare användning av Wordalist och andra 
initiativ visar att studenterna sällan tar egna initiativ att använda digitala tjänster, då 
det kräver en avsevärd investering i tid att lägga upp kursmaterialet på webben.

5.2 Användningsmetod
Baserat på erfarenheter sedan Smartword, har Åke Zimmerman gjort användning av 
Wordalist till en obligatorisk del i undervisningen. Studenterna får från utbildningsstart 
anvisningar om att använda Wordalist och Åke har förberett material för flera av 
kurserna på Slav, direkt kopplat till lektionsplanen. Detta för att säkerställa att 
studenterna tidigt kommer igång med Wordalist för att hänga med i 
utbildningstempot. Just tempot är en av anledningarna till att studenter hoppar av 
utbildningen och i språk som ryska är de initiala utmaningarna mycket högre än i 
exempelvis germanska eller latinska språk, till stor del p.g.a. den mycket 
komplicerade grammatiken.
Åke har genomfört några mindre studier på sina studenter på nybörjarkursen och har 
där kunnat se ett positivt samband mellan elevernas användning av Wordalist och 
resultat på vokabulär- och läsförståelsetentor.
En viktig del av användningen av Wordalist har varit att, med hjälp av 
kommentarfunktionalitet på varje fråga i tjänsten, besvara elevernas frågor kring 
frågeinnehåll. Det har underlättat för studenterna att ställa frågor och dessutom gjort 
det möjligt att spara motiveringar till efterföljande användare i nya kursomgångar.
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5.3 Behov
Sedan 2009 har Wordalist haft stöd för:
• Övningar och avsnitt  

För att underlätta skapande och struktur av frågematerial efter behov.
• Bläddring 

användaren går igenom frågematerial utan att behöva besvara frågorna via 
tjänsten, likt ett flashcard-system men med bara två graderingsnivåer: rätt eller fel.

• Övning  
I detta läge arbetar sig användaren igenom materialet avsnittsvis genom att 
besvara frågorna via tjänsten som graderar svaret som rätt eller fel.

• Kommentarer 
Kan ges på enskilda frågor, avsnitt eller övningar.

• Vänner  
Användare kopplar ihop sig som vänner i verktyget och på så sätt kan följa 
varandras resultat,

• Webb och mobil 
ett gränssnitt för datorer och en separat mobilsajt för smarta telefoner.

Identifierad förbättringspotential
Av dessa har identifierats att kommentarer på övningar och avsnitt sällan används 
och att behovet av vänfunktionaliteten inte har kunnat förverkliga sin potential.
En intressant diskrepans mellan pedagogiskt synsätt och användarfeedback har 
också visat sig. Medan möjligheten att se varandras resultat har mötts med viss 
tveksamhet från lärarhåll har användarna själva uppskattat möjligheten att kunna 
både jämföra och visa upp sina kunskaper. En indikation på att det enda 
gamification-inslaget i tjänsten faktiskt uppskattats. Invändningar till funktionen har 
varit att vissa användare kanske blir skrämda av att dela sina resultat.
Det har också blivit tydligt att sedan 2009 har användning av smartphones ökat 
dramatiskt och den nuvarande mobilsajten är inte tillräcklig för att erbjuda ett bra 
alternativ. Med den utveckling som skett inom webbteknik så är en responsiv, 
enhetlig lösning för gränssnitten ett absolut krav.
Stöd för bildfrågor har också efterfrågats för att kunna skapa material som nyttjar 
kopplingen mellan ord och bild.
Slutligen har identifierats ett tydligt behov av att göra övningsläget smartare och 
undvika att användarna ska behöva besvara frågor de redan kan, vilket är fallet idag. 
Det är om något, den absolut viktigaste funktionaliteten som kan läggas till för att 
höja resultat och användarnöjdhet ytterligare.
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Det är även här värt att notera, att åtskilliga studenter har visat sin uppskattning för 
Wordalist genom åren och trots att det funnits önskemål om förbättringar eller 
saknade funktioner, har responsen varit överväldigande positiv från användarna. 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6 Utveckling av nya Wordalist
Utvecklingen av nya Wordalist, med arbetsnamnet Alex (efter Alex, papegojan som 
undantaget människan, är det enda djur som ställt en existensiell fråga). För att 
undvika förvirring kommer Wordalist från nu att referera till denna nya version.

6.1 Ansats och omfattning
Initiativet till arbetet kom som resultat av löpande utvärdering av Wordalist inom 
ramen för användningen på Slav. Tillsammans med Åke Zimmerman analyserades 
feedback och funktionsönskemål från studenter och lärare för att identifiera vilka 
funktioner som fungerat väl och på vilket sätt Wordalist kunde förbättras.
Ett antal kriterier arbetades fram kring hur gränssnitt, kommunikativa funktioner och 
inlärningen skulle förändras och utvecklas. Dessa kriterier låg sedan till grund för den 
utveckling som beskrivs nedan.
Wordalist har under arbetet omarbetats från grunden, detta dels p.g.a. 
prestandaproblem med den tidigare plattformen och även då alla gränssnitt behövde 
byggas om för att bli responsiva. Det bedömdes därför att det var mer tidseffektivt 
och långsiktigt att bygga från grunden istället för att komplettera den befintliga 
tjänsten.

6.2 Val av teknisk plattform
Sedan 2009 har tjänsten programmerats i PHP runt ramverket Symfony 1. 2011 
lanserades Symfony 2, som gjorde vilket innebar en komplett omarbetning av hela 
ramverket och gjorde det omöjligt att uppgradera befintlig kod till det nya ramverket. 
Detta var en bidragande faktor till beslutet att bygga om tjänsten från grunden.
Valet på ramverk för Wordalist föll på Symfony 2, främst eftersom de grundläggande 
koncepten var kända för mig och för Tobias Nyholm, som hjälpt till att programmera 
Wordalist och är en av Sveriges ledande utvecklare i ramverket. Att tjänsten skulle 
fortsätta programmeras i PHP och att Symfony 2 är ett erkänt och stabilt MVC-
ramverk med en kompetent community, stort fokus på säkerhet och best practices 
samt en stark sponsor i form av företaget SensioLabs spelade också in.
Som övriga delar i plattformen valdes Apache 2 som webbserver och MySQL som 
databashanterare.
För gränssnittet valdes Ink Interface Kit framför populärare alternativ som Bootstrap 
och Foundation tack vare sin modularitet och lättviktighet.
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6.3 Utveckling av inlärningsmotorn
Utvecklingen tog avstamp i en insikt om att utmaningen med att bibehålla intresset 
och öva med Wordalist var att lösa följande problem:
1. Användare tvingades svara på enkla frågor med samma frekvens som svåra.
2. Det gick inte att identifiera vilka frågor som var svåra och vilka som var enkla.
3. Det fanns inget sätt att mäta kunskapsnivån hos en användare.
4. Val av material, och frågor, att öva föll helt på användarens ansvar.
5. Användaren var tvungen att ta initiativ till att öva.

De första fyra problemen kunde samtliga härledas till att mäta svårighetsgrad och 
kunskapsnivå hos varje användare. Den femte handlade om att stötta användaren på 
ett coachande sätt, att uppmuntra, informera och ta initiativ till att öva rätt material vid 
rätt tidpunkt.
Det blev tidigt uppenbart att en implementation för att lösa dessa problem krävde en 
ny approach från tidigare. I den gamla versionen hade tagits beslut om att lagra varje 
enskilt svarstillfälle i databasen, kopplat till användare, övning och fråga med resultat 
och tidstämpel. Tack vare detta fanns tidigt en möjlighet att börja testa olika 
approacher.

6.3.1 Ansats 1, OF-matris
Den första ansatsen gjordes med utgångspunkt från de OF-matriser som används i 
SuperMemo-algoritmen. En prototypversion utvecklades, baserat på den gamla 
plattformen, i vilken en OF-matris låg till grund för vilken ordning en fråga skulle visas 
i övningsläget. Genast uppstod vissa problem. OF-matrisen var beräknad på 
användarens genomsnittliga resultat för alla typer av material i Wordalist. Då samma 
användare kunde öva ett språk på avancerad nivå och ett annat på grundnivå så 
kunde inlärningsfaktorerna skilja sig åt mellan språken och påverka intervallen. P.g.a. 
ambitionen att hjälpa användaren att öva rätt fråga vid rätt tillfälle, att aktivt kunna 
identifiera en uppsättning frågor som var dags att repetera, gav det sig naturligt att 
avfärda OF-matrisen och försöka hitta en bättre lösning.

6.3.2 Ansats 2, A-faktor
För att råda bot på problematiken med OF-matrisen testades istället en ansats 
liknande SuperMemo 8 med användning av A-faktor och frågeanpassade OF-
matriser. Det blev tydligt redan vid utvärderingen av databasstrukturen för lösningen 
att den skulle generera större informationsmängder och kräva mycket mer av 
databasstrukturen. Med den volym av frågor och användare som plattformen skulle 
kunna stödja skulle det kräva miljarder rader i databasen. Möjligtvis hade en 
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objektdatabas varit lämplig för implementationen och en bättre lösning hade sannolikt 
kunnat identifieras, men ett beslut togs att hitta en mindre komplex lösning.

6.3.3 Ansats 3, en matriskompromiss
En kompromiss mellan de tidigare ansatserna gjordes nu, där varje användare fick 
en OF-matris per övning i Wordalist. Det innebar att antalet matriser kunde hållas lågt 
och löste till stor del problemet med att frågor från helt olika typer och 
svårighetsgrader av material påverkade varandras repetitionsintervall.
Denna variant verkade lovande, men nu uppstod nästa dilemma. Användarnas 
användningsmönster passade helt enkelt inte ihop med den föreslagna lösningen. 
Konceptet med matriserna var att underlätta långsiktig inlärning och retention, men 
det byggde på att användarna anpassade sig efter algoritmen. Det hade studenterna 
på Slav ingen intention av att göra. De övade när de hade tid och helst tätt inpå 
tentamen. Matrisernas noga beräknade intervall blev nu en överkomplicerad lösning 
på ett problem med en annan sorts komplexitet. 
Slutsatsen blev att det femte problemet som skulle lösas, att användarna var tvungna 
att ta initiativ, inte kunde lösas genom att låta Wordalist helt ta över initiativet, men 
genom att fungera lika bra oavsett om användaren övade mer än vad matriserna 
rekommenderade. Detta ledde till mer långtgående konsekvenser för utvecklingen av 
gränssnittet och ett beslut togs att börja om från början och hitta en ny och mer 
flexibel ansats.

6.3.4 Lösning: Voters
Problemet som matriserna skulle lösa var att se till att för en given tidpunkt kunna 
identifiera vilka frågor som var dags att repetera. En snarlik problemformulering är att 
vid varje given tidpunkt veta vilken fråga som är näst på tur. 

Krav på frågerepetionen
Några av kraven som nu ställdes upp var följande:
A. Balans mellan nya och besvarade frågor  

En användare påbörjar inlärning av ett helt nytt material på 400 ord. Användaren 
behöver få en balans mellan att svara på nya frågor och repetera besvarade 
frågor. Om nya frågor prioriteras för starkt så kommer den första delen av 
inlärningen vara fylld av motgångar och felaktiga svar och användaren kommer 
inte komma ihåg mycket inför nästa varv.

B. Undvik för svåra frågesessioner  
Ett samtal fördes med Slav om hur viktigt det är att upprätthålla en känsla av 
framgång och balansera svårighetsgraden på de frågor som ställs för att bygga 
användarens självförtroende. Det behövs därför en blandning av svåra och 
enklare frågor, så att användaren får chansen att svara rätt då och då.
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C. Identifiera svårighetsgraden för varje fråga 
För att kunna balansera frågorna ovan, krävs att varje fråga kan klassificeras 
utifrån svårighetsgrad för användaren. Om användaren ännu inte har fått en 
svårighetsgrad så bör frågans genomsnittliga svårighetsgrad för andra användare 
användas som riktlinje.

D. Fråga inte för mycket, men inte heller för lite  
Wordalist används förutom på Slav även vid Engelska institutionen på SU. 
Användare som börjar öva material på engelska kan kanske redan många av de 
ord som ingår i Academic Vocabulary eller andra av de stora materialen som 
finns i Wordalist. Det blir då orimligt att dessa frågor ska behöva besvaras för 
många gånger, utan Wordalist ska tidigt identifiera att användaren kan detta ord 
för att undvika att fråga för många gånger och ta upp tid från repetition av svårare 
frågor. Samtidigt är det viktigt att Wordalist kontrollerar sådana frågor med 
lämpliga intervall.

E. Undvik för snabbt återkommande frågor  
Vissa frågor kan sticka ut i ett material som extra svåra för en användare. Det är 
därför viktigt att dessa inte upprepas om och om igen, utan att det sker en 
uppblandning med andra frågor. Frågor ska därför blockeras från att upprepas 
direkt.

F. Undvik mönster  
Ifall flera frågor av någon anledning har lika stor sannolikhet att övas, ska 
slumpen vara en avgörande faktor för vilken av dem som repeteras härnäst. Man 
vill undvika en känsla av mönster i repetitionen, att vissa frågor alltid kommer 
efter varandra.

G. Låt inte tiden mellan repetitioner bli för lång 
Vissa frågor kan vara enkla, men Wordalist bör inte glömma bort att repetera 
dem. Frågor där tiden sedan senaste repetition har gått långt ska därför kunna 
identifieras och prioriteras.

Att möta kraven med omröstning
För att bemöta formuleringen ”vilken fråga som står näst på tur” identifierades att en 
lösning som kan möta dessa olika samspelande och konkurrerande krav bygger på 
konceptet med väljare, så kallade voters som baseras på Concordetmetoden 
(Concordet method ). 3

Idén var rättfram:
1. varje krav prioriterar vissa frågor framför andra,
2. ett krav kan beskrivas med en, eller en kombination av voters,

 http://en.wikipedia.org/wiki/Condorcet_method3
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3. en voter ger en fråga en eller flera röster baserat på frågans match mot voteras 
kriterier,

4. voterns röst kan vara positiv eller negativ för att kunna rösta bort en fråga,
5. varje voter kan ges en vikt som avgör hur stort inflytande dess röst har på 

slutresultatet,
6. den fråga som får högst genomsnittligt resultat står näst på tur.

Framtagna voters
För att möte de givna kraven, togs ett antal voters fram. Dessa kompletterades under 
beta-testningen med ytterligare voters allteftersom feedback från testarna kom in.
De voters som togs fram var följande:
1. Alltime Success Rate  

Denna voter prioriterar frågor som användaren har svarat sämst på, från första 
försöket.

2. Block Repeat 
Denna voter blockerar frågor som visats senaste eller föregående visning. Detta 
tvingar en annan fråga att visas istället.

3. Current Success rate  
Denna voter prioriterar frågor som användaren svarat sämst på, sett över de 
senaste fem svarstillfällena.

4. Forgotten 
Denna voter prioriterar de frågor där det gått längst tid sedan senaste repetition.

5. Low Reps 
Denna voter prioriterar frågor som haft ett lågt antal lyckade svarstillfällen.

6. No Success  
Denna voter identifierar om användaren är inne i en period med svåra frågor och 
har dålig framgångsfrekvens och prioriterar in enkla frågor, som användaren med 
stor sannolikhet kan besvara korrekt.

7. Not Yet Answered 
Denna voter prioriterar frågor som ännu inte visats för eller besvarats av 
användaren.

8. Question Difficulty For User  
Denna voter prioriterar de frågor som har beräknats vara särskilt svåra för 
användaren. Den kompletterar voters (1) och (3) genom att utgå ifrån en absolut 
beräknad svårighetsgrad istället för en relativ success rate.

9. Random 
Denna voter skapar lite oförutbestämbarhet i frågeordningen och förhindrar att 
frågor visas efter alfabetisk, kronologisk eller annan oönskad ordning.
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10. Recently Answered 
Denna voter kompletterar voter (2) genom att prioritera frågor som nyligen 
besvarats.

Användning av voters
Inte alla voters behöver eller ens bör användas vid varje inlärningssituation. För att 
kunna anpassa övningen efter vilket stadie som användaren befinner sig i, eller för 
att anpassa sig efter användarens egna preferenser, lades möjligheten till att dels:
• vikta varje voters påverkan på omröstningen, och
• välja vilka voters som ska vara aktiverade vid en omröstning.
Det kan finnas situationer där en användare vill fokusera helt och hållet på att 
repetera de svåraste orden. Voters som då hjälper till att blanda upp frågorna är då 
ett störande moment för en målinriktad användare.
Samtidigt kan situationer finnas där en användare ska lära in ett material med mycket 
hög svårighetsgrad, t.ex. kinesiska tecken. Det kan då vara av nytta att minska 
införseln av nya frågor via voter (7) och tillåta en helt annan grad av repetition genom 
att avaktivera voter (10).
I lösningen har föreslagits att under en period utvärdera material av olika 
svårighetsgrad för att identifiera ett antal inställningar av voters som kan vara 
lämpade för specifika situationer, t.ex. repetera gamla ord, inlärning av material med 
hög svårighetsgrad och snabb inläsning av nytt material.

Beräkning av svårighetsgrad
En särskild notering görs angående voter (8). Den baserar sig på aggregerad 
användardata över hela plattformen, som modellerar en normalfördelning av 
användarnas svarsfrekvens. Utifrån den beräknas en generell svårighetsgrad för 
varje fråga och även en individuell svårighetsgrad baserat på användarens svar.

Resultat
Efter löpande justeringar av vikter för alla voters så har en standardinställning 
identifierats som ger bra resultat i alla faser av inlärningen. Resultaten är lovande 
och gör det otroligt enkelt att som användare komma igång och fortsätta med sin 
inlärning. Ingen tid behöver läggas på att organisera eller strukturera sin glosinlärning 
utan det räcker med att logga in, klicka på ”Öva” och köra igång.
Eftersom lösningen med voters är oändlig, dvs det kommer alltid att finnas en ”nästa 
fråga” så infördes en standardlängd om tio frågor för en övningssession. Längden på 
denna gör att övningen blir relativt kort, ger en kort paus och återkoppling på 
resultatet och återtas med ett knapptryck. Det uppmuntrar användarna att göra korta 
insatser med ett tydligt avslut, t.ex. vid pendling eller framför tv:n.
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6.4 Utformning av gränssnitt och gamification
6.4.1 Responsivitet
Tjänstens gränssnitt designades i grunden för att automatiskt anpassa sig efter 
skärmstorlek. Detta för att uppfylla följande krav:
• alla länkar till material ska vara enhetliga, oavsett vilken typ av enhet som 

används,
• användning ska kunna ske sömlöst, en användare ska kunna påbörja en övning på 

sin dator och sömlöst kunna byta enhet till en smartphone och fortsätta på samma 
ställe,

• underhåll av gränssnitt ska underlättas genom att inte behöva utföra ändringar i 
två separata gränssnitt,

• genom att utgå från ett mobile-first perspektiv, dvs att tjänsten i första hand är 
utvecklad för en mindre skärm, ställs mycket högre krav på utformningen och 
vilken information som väljs att visas. Det skapar mer lättnavigerade och rena 
gränssnitt som underlättar användning och navigering även på större skärmar.

6.4.2 Övningsläge
Övningsläget är det läge som används mest i Wordalist. Med över 900 000 unika 
frågevisningar under 2014 står det för 60% av alla sidvisningar i tjänsten. En central 
målsättning i utformningen av övningsläget har varit att minimera antal klick och 
maximera användning av bara tangentbord. Det har bland annat inneburit att:
• när användaren svarat på en ny fråga, har den nya frågan visats på samma vy 

som svaret på den gamla. Det har halverat antal klick tack vare att användaren 
inte behöver klicka på en nästa-knapp för att visa efterföljande fråga,

• javascript har använts för att placera markören i inmatningsfältet för den visade 
frågan. Därifrån kan användaren använda både mus och tangentbord, men klarar 
sig enbart med tangentbordet och slipper onödiga hand- och armrörelser,

• textstorlekar, ikoner och färger har använts för att särskilja på felaktiga och rätta 
svar, exempelvis visas felaktiga svar med mindre textstorlek än korrekta svar, för 
att leda blicken till det rätta istället för att befästa det felaktiga.

6.4.3 Gamification
Det var inför utvecklingen klart att vissa former av gamification skulle ingå. 
Tillsammans med Åke Zimmerman bestämdes att nivån skulle hållas till att ge en 
tydlig återkoppling till användarna om deras kunskapsnivå och synliggöra deras 
insats. Först efter att inlärningsmotorn var konceptualiserad var det möjligt att 
identifiera precis hur återkoppling av kunskapsnivå skulle se ut. 
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Studenterna på Slav har som främsta mål att klara sina tentor och hålla takten i 
undervisningen. Det var därför tydligt att återkopplingen skulle fokusera på att 
underlätta för dem att förstå på vilken nivå deras kunskaper befinner sig.
Valet landade på tre typer av återkoppling:
1. Absolut ranking 

Baserat på de normalfördelade resultaten skulle varje användare se sin 
kunskapsnivå på en s.k. stanineskala (standard nine). Denna är normalfördelad 
och sträcker sig från 1 (lägst) till 9 (högst). Resultatet är dolt för andra användare 
och ger en direkt indikation på om kunskapsnivån är under, genomsnittlig eller 
över medel.

2. Statistisk överblick  
För att bekräfta och visa upp aktivitet i Wordalist, valdes att visa upp aggregerad 
användningsdata i form av antal besvarade frågor aggregerade över olika 
tidsintervall. Denna information visas publikt och gör det möjligt för andra 
användare att identifiera power-users och för lärare att följa individuella 
studenters användningsfrekvens.

3. Övningspoäng  
För de duktigaste studenterna fungerar absolut ranking som en enkel 
återkoppling på bra resultat. Men för de studenter som kämpar lite mer så valdes 
en omvänd poängmodell, som ger högre poäng ju svårare en rätt besvarad fråga 
är. Det innebär att för varje gång en fråga besvaras fel, så ökar den poäng som 
frågan ger vid nästa korrekta tillfälle. Poängen minskar sedan för varje 
efterföljande rätt svar och reflekterar på det sättet frågans svårighet. På detta sätt 
ges en positiv återkoppling för ansträngning och ihärdighet.

6.4.4 Tillgänglighet
Tillgänglighet är en fråga om jämlikhet och rättvisa. Därför har stor vikt lagts att vid 
designbeslut, användning av javascript och html-kodning välja lösningar som stöds 
av WCAG-standarden för digital tillgänglighet som utarbetats av W3C-konsortiet.

6.4.5 Frågetyper
Till denna version lades till nya frågetyper för att öka flexibiliteten i frågematerialets 
utformning. Befintliga frågetyper var:
• Fritextfrågor, bestående av en fråga, och fält för ett svar i fritext,
• Luckfrågor, bestående av en mening med en lucka som ska fyllas i,
• Flervalsfrågor, där en uppsättning svarsalternativ ges till en frågetext.
Dessa kompletterades under utvecklingen med följande:
• Flervalsfrågorna kan ställas in att kräva att alla rätta svar ska markeras för korrekt 

svar,
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• Bilder kan läggas till frågor av valfri typ,
• Flervalsfrågor ersattes med flervalsalternativ som gör det möjligt att kombinera 

flerval som svarstyp för alla frågetyper.
Tack vare de utökade frågetyperna möjliggörs att nya typer av frågematerial kan 
läggas in i Wordalist. Inte minst ger bildfrågorna nya möjligheter att höja den 
pedagogiska kvaliteten och underlätta för användarna.

6.5 Implementation
Implementationen genomfördes med agil  metodik. Följande delleveranser ställdes 4

upp för att snabbast möjligt nå en fungerande prototyp för att påbörja testning så 
tidigt som möjligt i utvecklingen.
1. Användarkonton och frågematerial, för att kunna ladda in grundläggande innehåll 

och börja utveckla övningsläget.
2. Votersystem och övningsläge, för att tidigt påbörja löpande utvärdering av voters 

och identifiera förbättringspotential.
3. Gränssnitt och struktur för navigering och hantering av innehåll, för att testa och 

utvärdera användarupplevelsen.
4. Migrering av befintlig data, för att tidigt visa skarpt data i plattformen och slippa 

använda mockup-data.
5. Insamling och visning av statistik, med syfte att återkoppla användarresultat i 

gränssnittet och använda det i förbättring av statistikbearbetningen.

Dessa utfördes huvudsakligen i kronologisk ordning tills respektive delmål var 
tillräckligt bra för att ta steget till nästa. Efter det förbättrades de parallellt i 
efterföljande sprintar. Åke Zimmerman, och utvalda studenter, var tidigt involverade i 
utvärderingen och kunde återkomma med värdefull feedback kring funktionalitet, 
utformning av gränssnitt och upplevelser av övningsläget.

6.6 Migrering och beta-testning
Sedan 2009 har över 2,5 miljoner frågor besvarats i Wordalist. Tillsammans med 
strax över 66 000 användargenererade frågor i ca 600 övningar var det inte 
oansenliga datamängder som skulle rensas, kontrolleras, migreras och verifieras.
Under migreringsarbetet valdes bland annat oönskad data bort, t.ex. alla 
kommentarer som inte var skrivna på frågenivå. Dessutom aggregerades alla 
sparade svarsdata från den gamla databasen för att bygga upp normdata för den 
absoluta rankingen.

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Agil_systemutveckling4
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Beta-testningen har genomförts i mindre skala med en utvald grupp användare som 
fått möjlighet att ge feedback på funktionaliteten, utifrån:
• övergripande användarupplevelse,
• enkelhet i användning och navigering,
• subjektiva bedömningar av upplevelsen av det nya övningsläget.
Det har inte funnits möjlighet att genomföra en jämförande studie mellan ny och 
gammal version för analys av studieresultat. Dels har studenterna - den grupp som 
skulle ha analyserats varit upptagna med sina studier och även om en mindre grupp 
hade kunnat genomföra tester så fanns för stora praktiska skillnader, bland annat 
prestandaproblem i den gamla plattformen, för att ett resultat skulle ha kunnat 
bedömas vara av signifikant värde.
Resultatet från beta-testningen har från alla användare varit övergripande positiv på 
alla de tre feedbackkriterierna. Viss kritik har riktats mot en upplevelse om att det i 
vissa scenarier kan uppstå överdrivna repetitioner men dessa fall har som regel 
uppträtt i övningar med udda förutsättningar, exempelvis när antalet frågor som övas 
i en session understiger 10 till antalet. Dessa fel förutsätts kunna lösas med justering 
av voters och om så krävs, tillägg av voters som kan hantera just dessa extremfall. 
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7. Slutsatser
Trots att nya Wordalist ännu inte gått ur en sluten beta-testning, går det att göra 
några klara och tydliga slutsatser kring resultaten av utvecklingen.

Enklare användning
Wordalist har blivit mycket enklare att använda. Fokuset på användarvänlighet och 
på inlärningsmotorn som central komponent har gjort inlärningen mer central.

Flexibilitet med voters
Voters har en stor fördel i sin flexibilitet. Det går att skapa nya voters baserade på 
nya data och kombinationer av data som kan ge spännande effekter. Voters kan 
exempelvis användas för att väga in tiden det tagit att svara på en fråga för att förfina 
bedömningen av svårighetsgrad. De kan även appliceras för att väga in 
svårighetsgrad av fritextfrågor där rättstavningsfunktionalitet använts för att ge 
delpoäng vid svar som p.g.a. felstavningar bedömts vara tillräckligt nära önskat svar.

Mäta och följa upp
Med flexibiliteten hos voters följer även nackdelar. En tydlig potentiell sådan är att 
repetitionerna av frågor inte kommer i den ordning som användarna efterfrågar. Det 
är av vikt att användningen och resultaten följs upp efter skarp lansering för att 
identifiera eventuella förändringsbehov. 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