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Sammanfattning
Detta examensarbete går ut på att utveckla en webbplats som riktar sig till 
svenskar som vill lära sig arabiska. Syftet med webbplatsen är att minska 
tröskeln till att lära sig arabiska. En stor del av arbetet har bestått i att ta del av 
litteratur om språkinlärning, språkutbildning och datorstödd språkinlärning, 
samt att studera andra webbplatser. Den webbplats jag har skapat bygger till 
stor del på en MySQL-databas. Webbplatsen är skapad med PHP, HTML, CSS, 
JavaScript, jQuery och AJAX. Det finns ett gränssnitt där administratörer kan 
lägga in nya ord och meningar. Orden och meningarna i databasen har lagrats 
med morfemen åtskilda så långt det är möjligt. En fördel är att det underlättar 
visualiseringar, utbyggnad av nya funktioner och att det går snabbare för 
administratörer att lägga in nya ord och meningar. Några av de funktioner som 
finns på webbplatsen är: Varje ord i ordlistan visas med sina viktigaste 
böjningsformer. För varje ord kan man se hur det är uppbyggt i bokstäver. För 
varje ord kan man se vilka meningar det ingår i, för varje mening kan man 
klicka på valfritt ord för att få mer information om ordet. Varje mening visas 
både med sin översättning och en ordagrann översättning. Användare kan spara 
valfria ord och förhöras på dem. För att värdera webbplatsen har jag bland 
annat genomfört en användarundersökning. Resultatet visar att webbplatsen 
som helhet är bra och att det finns ett behov av den, samtidigt som utseendet 
och användarvänligheten kan förbättras. 

Nyckelord: Arabiska, CALL, ICALL, Andraspråksinlärning.
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Abstract
The aim of this project is to develop a website for swedes that want to learn 
Arabic. The purpose of the website is to facilitate the learning of Arabic. A 
large part of the project has been dedicated to study second language 
acquisition, language education and computer-aided language learning as well 
as to study other websites. The website I have created is based on a MySQL 
database. The website is built with PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery and 
AJAX. Apart from the website there is an interface for administrators where 
they can add words and sentences to the website. The words and sentences in 
the database are stored so that morphemes are separated as far as possible. An 
advantage with that solution is that it facilitates visualizations, creation of new 
functions and that administrators can add new words and sentences with less 
effort. Some of the functions that the website offers are: Each word in the 
wordlist are represented with its most common inflections. Each word can be 
broken up into letters. For each word you can click to find sentences where the 
word is included, for each sentence you can click on a word to find more 
information about it. Each sentence are represented with both a translation and 
a word by word translation. Users can save words and be tested on them. To 
value the website a survey has been done. The survey shows that the website in 
general is good and that there is a need for it, while the look and the navigation 
needs to be improved.

Keywords: Arabic, CALL, ICALL, Second language acquisition.
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Terminologi

CALL Computer-assisted language learning. Datorstödd 
språkinlärning.

ICALL Intelligent Computer-assisted language learning. 
Intelligent datorstödd språkinlärning.

Morfem Den minsta betydelsebärande enheten i ett språk. På 
svenska exempelvis bad-rum, bad-rum-s-matt-or. På 
arabiska exempelvis bi-hammaam (med bad), ism-ii 
(mitt namn), li-sadiiq-hi (till sin vän).

Korta 
vokaler/vokalisering

I arabiskan finns tre korta vokaler: a, i och u samt tre 
dubbla vokaler: an, in och un. I läromedel och 
religiösa texter brukar man skriva ut dessa vokaler, i 
övriga texter brukar man inte göra det.

AJAX Asynchronous JavaScript and XML. Ett sätt att 
använda olika standarder. Med hjälp av AJAX kan 
man hämta data från en server till en webbsida utan 
att behöva uppdatera sidan.

CSS Cascading Style Sheets. Ett märkspråk som beskriver 
utseendet för exempelvis en webbplats.

DOM Document Object Model. Ett sätt att nå och uppdatera 
innehållet i exempelvis ett HTML-dokument.

HTML HyperText Markup Language. Ett märkspråk för att 
skapa webbsidor.

JavaScript Ett skriptspråk som körs på klientsidan.

jQuery Ett JavaScript-bibliotek.

PHP PHP hypertext Preprocessor. Ett skriptspråk som 
normalt brukar köras på serversidan.

SVG Scalable Vector Graphics. En XML-applikation som 
beskriver tvådimensionell vektorgrafik.

SQL Strucutred Query Language. Ett språk för att hämta 
och ändra data i en relationsdatabas.

MySQL En databashanterare som använder sig av SQL.
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1 Introduktion
Arabiska kan verka svårt att lära sig om man har svenska som modersmål. 
Alfabetet är annorlunda, vissa uttal är annorlunda, och jämfört med andra 
germanska språk finns det inte så många ord som liknar varandra.

Trots att det finns mängder av läromedel kan det upplevas som ett stort steg 
att komma igång med arabiska, jämfört med exempelvis engelska eller tyska.

Syftet med det här examensarbetet är att göra en webbplats för nybörjare som 
vill lära sig arabiska. Webbplatsen ska minska tröskeln till att lära sig arabiska. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Arabiska är ett av världens största språk, med hundratals miljoner talare [1-2]. 
Datorstödd språkinlärning har funnits sedan 60-talet [3]. Förutom att 
webbplatsen ska minska tröskeln till att lära sig arabiska är det viktigt att den 
erbjuder funktioner som inte redan finns.

På det här sättet ska webbplatsen minska tröskeln till att lära sig arabiska:
• Man kan läsa och skriva ord innan man kan alfabetet

Det arabiska alfabetet består av 28 bokstäver, som var och en har två till 
fyra olika utseenden. Att  lära sig känna igen alla tecken kan därför ta 
tid. På webbplatsen ska alfabetet inte vara ett hinder för att komma 
igång med att läsa och skriva ord.

• Man kan förstå meningar, och skapa egna meningar, utan att förstå ord 
och grammatik
Många kan uppleva grammatik som långtråkigt, på webbplatsen ska 
man kunna ta del av meningar utan att behöva lära sig grammatiken 
först. Man ska heller inte behöva veta vad varje ord som ingår i 
meningen betyder.

Det är också viktigt med individuell frihet. Användaren väljer själv vilka ord, 
vilka grammatiska former och vilka meningar han/hon ska lära sig.

Webbplatsen ska fungera för självstudier, men även som komplement för 
människor som tar del av en språkkurs i verkligheten.

Det ska också finnas ett gränssnitt där administratörer kan lägga upp arabiska 
ord och meningar som visas på webbplatsen.
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1.2 Avgränsningar
Man kan urskilja tre olika typer av verktyg för språkinlärning på Internet:

• Lärplattform. Exempelvis Blackboard, Fronter och Moodle. Här är det 
läraren som skapar materialet, lägger ut dokument och övningar.

• Applikationer som inte har språkinlärning som huvudsyfte, men som 
ändå kan användas för att lära ut språk. Hit kan de flesta webbplatser 
och webbtjänster räknas. Till exempel virtuella världar, chatt, 
videosamtal samt texter, filmer och andra resurser på målspråket. 
Exempelvis tv-kanalens Al-Jazeera:s webbplats [22].

• Webbplatser med språkinlärning som huvudsyfte, där innehållet till stor 
del är förutbestämt. Det gäller exempelvis de tre verktyg jag har 
undersökt i den här uppsatsen: Livemocha [14], Basar [15] och Hayya 
bina [16]. 

Den webbplats jag utvecklar är av den sistnämnda typen. Övningar och sidornas 
layout är bestämda i förväg. Men användaren väljer själv vilka ord han/hon vill 
öva på. Och det är administratörerna som lägger upp de ord och meningar som 
ska finns på webbplatsen.  

Målet är att skapa en webbplats och ett gränssnitt för att mata in ord och 
meningar, samt lägga in ljud och bilder. Jag ser det inte som min uppgift att 
själv mata in alla ord, meningar, ljud och bilder som behövs för att få en 
komplett webbplats. Däremot kommer jag lägga in så mycket som behövs för 
att se att det hela fungerar.

1.3 Konkreta mål 
Från början hade jag dessa krav på vad webbplatsen ska innehålla:

• Gränssnitt för att lägga till nya ord och meningar till webbplatsen.
• Användaren ska kunna logga in och få en mer individuellt anpassad 

webbplats. 
Exempelvis om man deltar i en språkkurs i verkligheten så kan läraren 
på kursen lägga in glosor som användarna kan träna på via webbplatsen.

• Användare som loggar in ska kunna spara glosor som de kan träna på.
• Ord ska kunna brytas ner i bokstäver.
• Meningar ska kunna brytas ner i ord.
• Ord och meningar ska flaggas med vilken dialekt de tillhör.
• För varje ord som finns med på hemsidan ska det finnas följande 

information: Ordet på svenska. Ordet med arabisk text. Ordet 
transkriberat. Ljudfil med ordet. Vilken dialekt/vilka dialekter som ordet 
är på.

• En sökfunktion. När man sökt ska ordet, plus de meningar ordet 
förekommer i, dyka upp.
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• Övningar. 
Övningarna ska ha ett visst mått av slumpmässighet, samma ord ska inte 
dyka upp i varje övning. Man ska kunna välja övningar av olika 
svårighetsgrad/olika kategorier (beroende på  hur jag väljer att 
strukturera hemsidan).

• De ord som användaren missade i övningarna ska repeteras igen.

Dessutom ska webbplatsen utvärderas. Detta görs med en 
användarundersökning.

Dessa krav kommer att omarbetas under arbetets gång. Den första delen av 
arbetet går ut på att samla information som underlag för att skapa en 
genomarbetad kravspecifikation. Resten av arbetet går ut på att skapa en 
webbplats som uppfyller kravspecifikationen, samt att utvärdera webbplatsen.

1.4 Översikt
Kapitel 2 går igenom teori som är relevant för att skapa ett digitalt 
språkinlärningsverktyg. Kapitel 3 redovisar de metoder som använts, där ingår 
bland annat en analys av andra webbplatser. Kapitel 4 beskriver webbbplatsens 
konstruktion. Kapitel 5 redovisar den enkätundersökning som genomförts. 
Kapitel 6 är diskussionsdelen. Där finns bland annat en jämförelse som visar 
hur webbplatsen uppfyller olika krav man kan ställa på datorstödd inlärning, en 
diskussion om etiska aspekter samt hur webbplatsen kan utvecklas i framtiden.
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2 Teoribakgrund
2.1 Arabiska

Arabiska har 340 miljoner talare och är världens femte största språk, enligt 
svenska Wikipedia [1]. Enligt Terbeh och Zrigui [2] är arabiska värdens fjärde 
största språk och har 445 miljoner talare.
Arabiska är ett semitiskt språk, liksom exempelvis amhariska och hebreiska. 
Arabiska och andra semitiska språk kännetecknas av ett rotsystem som innebär 
att de allra flesta ord bygger på en stam med tre konsonanter. Ord byggs upp 
genom att man lägger till bokstäver före, efter och mellan rotbokstäverna.

Det arabiska alfabetet består av 28 bokstäver, men för att läsa en text 
behöver man känna till ytterligare tecken. De flesta bokstäver i alfabetet har 
fyra olika utseenden, några har två olika utseenden. Hur bokstaven visas beror 
på sammanhanget, om bokstaven står för sig själv eller i början, mitten eller 
slutet av ett ord, och vad omgivande bokstäver har för egenskaper. Bilaga F 
visar det arabiska alfabetet.

2.2 Datorstödd språkinlärning
Datorstödd språkinlärning kallas även för Computer-assisted language learning 
(CALL). Man talar även om Intelligent Computer-assisted language learning 
(ICALL).

De första programmen kom på 60-talet. Man kan dela in framväxten av CALL i 
tre steg. Det gör bland annat svenska Wikipedia [3] och Mohamed et al [4].

• Behavioristisk CALL
Kännetecknas av övningar med mer fokus på grammatik än innehåll.

• Strukturerad/kommunikativ CALL 
Istället för att användarna tränas på grammatiken isolerat ses 
kommunikationen som det viktigaste. Grammatik reduceras till ett 
verktyg för kommunikation.

• Integrativ CALL
Använder sig även av multimedia och Internet.

Olika krav som man kan ställa på CALL:
• Att ta hand om mer repetitiv, mekanisk inlärning och undervisning så att 

läraren kan koncentrera sig på annat under lektionstid.
• Att underlätta inlärning – att göra inlärning mer effektiv.
• Att göra det roligare att lära sig.
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• Ge respons på användarens skrift och tal. Här handlar det inte bara 
nödvändigtvis om vad som är grammatiskt korrekt utan även om vad 
som uppfattas som normalt och passande att säga på målspråket.

• Rost [5] påpekar att tekniken behöver vara osynlig, det vill säga man 
ska kunna koncentrera sig fullt ut på språkinlärningen och inte behöva 
fundera över hur programmet fungerar.

• Rätta fel och allra helst även förklara varför det är fel. Feedback är 
viktigt om inlärningen ska vara effektiv, enligt Shalaan [6]. 

• Ge användaren möjlighet att själv rätta sina fel.
• Ge användaren självförtroende att använda språket.
• Är inte beroende av en viss teknologi. Ska inte sluta fungera bara för att 

exempelvis ett visst operativsystem byts ut.

Intressanta exempel inom ICALL:
• Shalaan [6] beskriver en ICALL-applikation som utvecklats vid British 

Universisty of Dubai. Användaren får själv producera meningar som 
analyseras utifrån morfologi och syntax. Användaren får feedback och 
möjlighet att själv rätta sina meningar. Man har använt en regelbaserad 
metod för att analysera användarens inmatning, vilken Shalaan menar är 
effektivare och mer flexibelt jämfört med exempelvis att använda ett 
corpus.

• Svensson [10] nämner Virtual Language Teacher som utvecklas av 
KTH. Applikationen ger en detaljerad återkoppling på inlärarens uttal. 
Huvudet på modellen kan till exempel göras halvgenomskinligt så att 
man kan se hur tungan formas under uttalet.

2.3 Språkinlärning och språkutbildning
Formell språkundervisning har funnits i Sverige sedan flera hundra år. Från 
början gick undervisningen ut på att översätta texter från exempelvis latin till 
svenska. Grammatiska strukturer ansågs mer intressant än uttal. Det var inte 
säkert att någon i klassrummet (ens läraren) visste hur orden uttalades.

På 60-talet präglades språkundervisningen starkt av behaviorismen. Man 
trodde att språk bäst lärs ut bäst genom att nöta in vanor i betydelsen 
associationer mellan stimuli och respons. Abrahamsson [7] skriver på sidan 30: 

Språkundervisningen dominerades vid den tiden av imitation och drillning av 
utvalda strukturer, en i taget, och korrigeringar från läraren. [7]

Från 60-talet och till dagens datum är man mer intresserad av vad som händer 
mentalt när man lär sig ett språk, det vill säga de kognitiva processer som 
används. Man ser språkinlärning som en konsekvens av personens aktiva 
medverkan.
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Något som också vuxit starkare är det sociokulturella perspektivet; det är 
när man kommunicerar med andra människor som man lär sig. Tornberg [13] 
skriver på sidan 62: 

Om eleverna får innehållsbaserade, problemlösande uppgifter där de måste 
diskutera med varandra för att utan lärarens inblandning komma fram till en 
lösning, utvecklas ett rikare språk hos eleverna med flera 
kommunikationsstrategier än vid uppgifter som går via läraren till eleverna i 
helklassundervisning. [13]

Konstruktivismen är också värd att nämna som enligt Wikipedia [9] är en ’idag 
mycket populär skolbildning inom pedagogik som betonar att människor själva 
skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden’. Svensson [10] 
skriver att vi behöver teknik som bland annat: Uppmuntrar utforskande, låter 
oss kommunicera, interagera och vara kreativa, utgår från oss människor som 
kroppsliga varelser, tar in världen utanför. 

2.3.1 Grammatikundervisning – behövs det?
En intressant och allmänt accepterad teori är Chomskys teori om den 
universella grammatiken. Precis som människor har en medfödd förmåga att 
lära sig gå har vi en inbyggd förmåga att lära oss språk. Man säger att 
människan har en medfödd språkinlärningsutrustning som styrs av en universell 
grammatik. Den universella grammatiken är en begränsad uppsättning principer 
för hur språk kan se ut. Detta skriver bland annat Abrahamsson [7] om.

Det är också allmänt accepterat att det kognitiva systemet inte alls är lika 
effektivt för att lära sig språk som den medfödda språkinlärningsutrustningen. 
Men åsikterna går isär om det gäller även vuxna. Vissa menar att tillgången till 
den medfödda språkinlärningsutrustningen försämras med åldern, och efter 
puberteten behöver man använda det kognitiva systemet. Det menar till 
exempel Lenneberg, som Abrahamsson [7] refererar till på sidorna 40-41. 
Andra menar att språkinlärningsutrustningen finns tillgänglig hela livet. 
Ytterligare vissa menar att den finns där hela livet, men trängs undan av det 
kognitiva systemet. 

Dessa teorier påverkar hur språkundervisning bör gå till. Kan man använda den 
medfödda språkinlärningsutrustningen, på samma sätt som ett barn gör när det 
lär sig prata, då är grammatikundervisning onödig. Om den medfödda 
språkinlärningsutrustningen inte är tillgänglig och man istället måste använda 
det kognitiva systemet är det rimligt att man behöver kunskaper om grammatik 
för att lära sig ett nytt språk. 
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Krashen menade till exempel att läraren inte bör undervisa i grammatik utan 
bara ge eleverna tillgång till naturligt språklig inflöde. Men de flesta forskare 
inom språkdidaktik tycks numera överens om att kunskap om grammatik 
underlättar andraspråksinlärning. Abrahamsson [7] hänvisar till exempel till 
Bialystok som menade att medveten (explicit) kunskap kan automatiseras och 
omvandlas till omedveten (implicit) kunskap genom övning och drillning. 
Motsatsen gäller också. 

Det verkar alltså som om kunskap om grammatik kan göra det lättare att 
förstå och använda språket. Men perfekt grammatik behöver inte vara ett mål i 
sig: Tornberg [13] skriver på sidan 204 om en undersökning från 1971 som 
visar att tyskar hade ganska hög tolerans när svenskar gjorde grammatiska fel 
på tyska, men mycket låg tolerans för ordvalsfel.

2.3.2 Användarens fel visar vilken undervisning som är effektivast
Interimspråk kallas det språk man som språkinlärare använder innan man 
behärskar målspråket, det är med andra ord inlärarens variant av målspråket. 
Interimspråket är ett naturligt språk eftersom det följer den universella 
grammatiken. Nybörjaren provar hela tiden nya former i nya sammanhang, och 
interimspråket närmar sig så småningom målspråket. Interimspråket beskrivs 
bland annat av Abrahamsson [7].

Intressant i det här sammanhanget är att alla språkinlärare gör fel. Fel är ett 
tecken på att personen utvecklas, eftersom man provar nya former. Antalet fel 
kan till och med öka i vissa stadier av inlärningen. Däremot ändras typen av fel 
man gör.

En teori som de flesta tycks vara eniga om är Pinemanns processbarhetsteori. I 
korthet går den ut på att alla människor lär sig olika språkfärdigheter i en viss 
ordning:
1) Ord. (t ex hund, fin)
2) Ordklassprocedur (Grammatisk information bara lokalt för varje ord). (hund-
en, hund-ar)
3) Frasprocedur (Grammatisk information mellan ord i en fras). (fin-a hund-ar, 
den fin-a hund-en)
4) Satsprocedur (Grammatisk information mellan fraser) (Hund-ar är fin-a)
5) Bisatsprocedur (t ex Hundar är inte fina, Jag vet att hundar inte är fina)
(Beskrivning hämtad från Abrahamsson [7] och Sigurd och Håkansson [8] 
sidan 153.)

Teorin säger i princip att det är bortkastat att lära ut satsprocedur (4) till en 
person som ännu inte behärskar frasprocedur (3). Vi är inte mogna att lära oss 
en färdighet förrän vi behärskar de tidigare.
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Pienemann menade att undervisningen är som effektivast då den fokuserar på 
sådana strukturer som inläraren är kognitivt redo för. Man kan se var 
någonstans i utvecklingen en nybörjare är genom att observera var personens 
språk varierar. Det har man förstås nytta av i traditionell 
klassrumsundervisning, men även i ICALL.

Inlärare av arabiska (oavsett bakgrund) lär sig i den här ordningen
1) Oböjda ord
2) Suffix för plural
3) NP-kongruens  (Grammatiska funktioner som: Subjekt. Direkt Objekt. 
Indirekt objekt. Predikatsfyllnad. Genitivattribut.)
4) Meningsföljd: Subjekt-Verb-Objekt och Verb-Subjekt-Objekt.
Detta enligt Sigurd och Håkansson [8], sidan 153.

2.3.3 Fler teorier
Hur bra man kan lära sig ett språk beror bland annat på språkbegåvning och 
social bakgrund. Men det beror också på faktorer som går att påverka, 
exempelvis motivation. En positiv attityd till den grupp som talar målspråket 
ökar motivationen.

Att jämföra målspråket med modersmålet kan underlätta inlärningen, det ger en 
ökad medvetenhet om båda språken, enligt Tornberg [13], sidorna 151-152.

När man ska förstå exempelvis en text är det bästa att utgå från 
sammanhanget. Att översätta ord för ord är inte effektivt och risken är att man 
förlorar budskapet och fastnar på detaljer. Men däremot kan översättning ord 
för ord öka förståelsen för målspråket, skriver samma författare [13] på sidorna 
36-37.

Att behärska ett språk handlar om mer än att bara tala, lyssna, skriva och läsa. 
 Kommunikativ kompetens är en annan del. Tornberg [13] refererar på sidorna 
13 och 52 till Hymes och räknar upp fyra exempel på kommunikativ 
kompetens: Att förstå om ett yttrande är grammatiskt korrekt. Att förstå om det 
är möjligt. Att förstå om det är passande i sammanhanget. Att förstå om det är 
accepterat.
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Kommunikationsstrategier är en annan del som nämns bland annat av 
Tornberg [13] på sidan 57. Det kan exempelvis handla om att be personen man 
talar med att säga om det man inte har förstått, att försöka tolka det någon säger 
utifrån exempelvis personens kroppsspråk och förkunskaper om ämnet. När 
man själv vill uttrycka sig kan det handla om att man gör en omskrivning av det 
ord man tänkte säga men inte kan, att man använder ett ord man kan som 
beskriver nästan samma sak som det man tänkte säga, att man använder 
kroppsspråk, att man frågar den andra personen om den har förstått. Det finns 
också dåliga kommunikationsstrategier, som att låta bli att säga det man tänkte 
säga.

I klassrum är det vanligt att man pratar om saker för att träna på språket, man är 
inte intresserad av vad som sägs utan bara hur det sägs. Motsatsen är det som 
Häusserman & Piepho kallar kommunikation som handling, när elever pratar 
om sådant som angår dem och som de själva valt att prata om. [13], sidorna 
187-188.

Att försöka komma ihåg glosor eller liknande genom repetition anses inte 
särskilt effektivt. Att repetera utifrån ordlista är ännu sämre eftersom risken är 
stor att man bara kommer ihåg ordningsföljden i ordlistan [13], sidan 122.
För att ny information ska fastna i långtidsminnet är det bra om man sätter in 
den i ett sammanhang. 

...att fokusera uppmärksamheten på den nya informationens innebörd eller 
mening. När det gäller ordinlärning skulle detta kunna ske genom att orden 
antingen lärs in i sitt textsammahang eller att eleven skapar ett nytt, meningsfullt 
sammanhang för orden i egna meningar eller i en egen text och därigenom, i 
Bakhtins anda, gör orden till sina egna. [13], sidorna 124-125

Tornberg [13] nämner på sidan 127 ytterligare en bra minnesteknik. Som 
exempel används ordet scurrilious (obscen). För att  komma ihåg det kan man 
tänka på en ekorre (squirrel) som gör obscena gester. 

 Att använda sina sinnen hjälper också till att få informationen att fastna i 
långtidsminnet. Till exempel att man föreställer sig att det nya ordet ser ut, 
luktar och låter på ett visst sätt. 

2.3.4 Krav på datorstödd språkinlärning
Utifrån teorin och språkinlärning och språkutbildning kan man ställa ytterligare 
krav på datorstödd inlärning.

• Möjliggör kommunikation mellan människor. 
• Följer den naturliga inlärningsordningen enligt processbarhetsteorin.
• Analyserar användarens produktion för att se var han/hon befinner sig i 

sin utveckling och utifrån det sätta in passande undervisning och 
passande övningar.
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• Ökar användarens motivation.
• Låter användaren vara kreativ.
• Jämför målspråket med modersmålet.
• Tränar användaren i att förstå tal och text i sitt sammanhang, samtidigt 

som användaren får gå in på detaljer för att öka förståelsen för 
målspråket.

• Tränar användaren i kommunikationsstrategier och kommunikativ 
kompetens.

• Ska undervisa i grammatik (åtminstone enligt de flesta forskare).
• Låter användarna tala och skriva om sådant som angår dem och som de 

själva valt.
• Undervisar på ett sådant sätt att informationen lättare fastnar i 

långtidsminnet.

2.4 Unicode
Unicode är ett standardiserat teckenkodningssystem. Unicode ska omfatta alla 
teckenuppsättningar som finns i världens skriftspråk, även utdöda. Förutom 
dessa finns bland annat lediga positioner för privat användning. [19]

Unicode innehåller flera teckenuppsättningar med arabiska bokstäver. 
Bokstäverna i det arabiska alfabetet har som nämnts två eller fyra olika 
utseenden. I U+0600 till U+06FF lagras varje bokstav med ett enda 
teckenvärde. Sedan är det upp till applikationen att välja lämpligt utseende. 
Som stöd för detta val har varje tecken en egenskap som kallas Joining_Type, 
som anger hur bokstaven beter sig bredvid andra tecken. [20]
Dessa egenskaper finns:

• R – Right-joining
Till exempel: Alif (ا) . Dal (د). Rah (ر). Zayn (ز).

• L – Left-joining
Inga arabiska bokstäver har den egenskapen.

• D – Dual-joining
Till exempel: Ba (ب). Ta (ت). Tha (ث). Ha (ح).

• C – Join-causing
Zero width joiner (U+200D)

• U – Non-joining
Zero width non-joiner (U+200C)

• T – Transparent
Till exempel vokaler som fathahtan: ً.
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Tecknen lagras i minnet från vänster till höger i den ordning de ska läsas. Det 
vill säga om x står till vänster om y innebär det att x ska läsas före y. För språk 
som läses från höger till vänster, som arabiska, används Unicode Bidirectional 
Algorithm för att ordna om tecknen. [20]

Det finns även andra uppsättningar arabiska tecken i Unicode, där bokstäverna 
lagras med olika teckenvärden för sina olika utseenden. Dessa finns med av 
kompabilitetsskäl. [20]

Figur 1 nedan visar den arabiska bokstaven mim (m) och hur den ser ut 
beroende på var i ordet den förekommer och omgivande bokstävers egenskaper. 
Bokstaven och dess transkribering är markerade med rött.

Figur 1. Den arabiska bokstaven mim.

2.5 SVG
Scalable Vector Graphics (SVG) är en XML-applikation som beskriver 
tvådimensionell vektorgrafik.
SVG och annan vektorgrafik beskrivs med hjälp av geometriska former. Detta 
till skillnad från rastergrafik, som i princip beskrivs pixel för pixel. Man kan 
även infoga rastergrafik i SVG-bilder.

SVG är skalbart till olika upplösningar. En bild beskriven med SVG ska inte 
förlora i kvalitet om den visas i större format. 

Med SVG kan man skapa såväl statiska som dynamiska bilder. SVG-element 
kan nås med Document Object Model (DOM), de kan manipuleras med 
skriptspråk som JavaScript och utseendet kan styras av CSS. Animationer kan 
skapas både med SVG-taggar och med skript. [21]

11



Enklare väg in i ett nytt språk – En webbkurs för nybörjare i arabiska
Anna Enbom 2013-03-08

3 Metod
Det övergripande målet med detta arbete är att skapa en webbplats som minskar 
tröskeln till att lära sig arabiska. Webbplatsen bör erbjuda funktioner som inte 
redan finns.
En stor del av arbetet går ut på att bestämma de konkreta mål som webbplatsen 
ska uppfylla.  Den kravspecifikation som finns från början kommer att 
omarbetas under arbetets gång.
För att skaffa underlag till att fatta beslut om vilka konkreta mål som 
webbplatsen ska uppfylla kommer jag att:

• Läsa litteratur om CALL, språkinlärning och språkutbildning
• Studera andra webbplatser som lär ut arabiska
• Prata med lärare i arabiska

När kravspecifikationen är omarbetad är nästa steg att skapa webbplatsen.

För att utvärdera webbplatsen kommer jag att göra en enkätundersökning. 
Förutom enkätundersökningen kommer jag att göra en egen analys, där jag 
jämför webbplatsen med kravspecifikationen.

3.1 Andra webbplatser
Det finns många webbplatser där man lär ut arabiska, allt från en enkla listor 
med ett tiotal ord till mycket omfattande webbplatser. I urvalet har jag 
begränsat mig till sådana som finns gratis tillgängliga på Internet och som har 
undervisning i arabiska. Jag har valt ut tre stycken som jag upplevde som mest 
intressanta. Livemocha [14], Basar [15] och Hayya bina [16]. 

Syftet med att studera dessa webbplatser är:
• Att inte uppfinna hjulet på nytt

Det är ingen mening att göra en webbplats om den bara innehåller 
sådant som redan finns på annat håll. Den webbplats jag skapar bör 
innehålla funktioner som inte redan finns, eller åtminstone är bättre eller 
mer pedagogiska jämfört med vad som redan finns.

• Lära av deras styrkor och svagheter
För att inspireras av det som är bra med webbplatserna och inte 
återupprepa samma misstag som eventuellt har gjorts tidigare.

3.1.1 Livemocha
En beskrivning av vad som finns på webbplatsen har jag lagt i bilaga B.
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Här följer mitt omdöme av webbplatsen.

Det som framstår som mest anmärkningsvärt med Livemocha är att man får 
respons från verkliga människor med arabiska som modersmål. Varje lektion 
har en skrivövning och en talövning där andra medlemmar med det aktuella 
språket som modersmål kan lämna respons. Eftersom det finns mail och chatt är 
det också lätt att ta kontakt med andra medlemmar.

I skrivövningarna får man i uppgift att skriva något som har anknytning till det 
som berörts i lektionen tidigare. Exempelvis att man ska beskriva sex olika 
personer och deras egenskaper (’mannen är inte lång, han är kort’ till exempel). 
Uppgiften knyter alltså an till det man nyss lärt har sig (i det här fallet 
substantiv + adjektiv) men användaren bestämmer själv exakt vad han/hon ska 
skriva.  

Just det att användaren är fri att själv skapa egna meningar är mycket bra ur 
pedagogisk synpunkt. Det är först när man själv skriver och talar på målspråket 
som man verkligen måste aktivera sina kunskaper. Abrahamsson [7] hänvisar 
till exempel till Swain som menade att det är framför allt när man tvingas 
producera begriplig text eller tal (comprehensible output) som man upptäcker 
och får reflektera över sina kunskapsluckor. Tornberg [13] skriver så här på 
sidan 136: 

Det avgörande kriteriet på att man lärt sig ett ord eller uttryck är att man kan 
använda det i ett nytt sammanhang där det kanske dessutom måste användas i en 
annan [grammatisk] form än den ursprungliga. [13]

Man kan tycka att det är en smart lösning att låta användare hjälpa varandra, 
jämfört med att skapa ett datorprogram som  ger respons. Enkel respons på 
användarens skrift är inte särskilt svårt att automatisera. För arabiska kan det 
handla om sådant som att användaren glömt ta marbuta i slutet på feminin form, 
eller att användaren har missat att ordet börjar på solbokstav när den skapat 
bestämd form. Men mer avancerad respons är tidskrävande att automatisera. 
Det finns väldigt många undantag i språk. Och som tidigare nämnt (Tornberg 
[13] på sidan 52) handlar det inte bara om ett yttrande är grammatiskt korrekt 
utan även om det är passande och accepterat.

En fördel med att få respons från verkliga användare är just att de är 
verkliga användare. Det kan vara mer motiverande om man vet att någon 
kommer att ta del av det man producerar. Svensson [10] skriver till exempel så 
här på sidan 102: ’Vissheten om att det kan finnas lokala och globala läsare har 
i allmänhet en motiverande och ansvarstagande effekt.’ 
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Anonymiteten kan också vara en fördel, man kanske vågar mer inför människor 
man aldrig kommer att möta i verkligheten än inför sina klasskompisar eller 
kurskamrater. Svensson [10] skriver på sidan 55 angående virtuella världar att 
det verkar som att ’en del människor blir mer talföra och utåtriktade i en värld 
där man har mask – ungefär som på en teaterscen.”

Själv reagerade jag på var att det var ganska krångligt att ta del av 
användarnas respons på Livemocha. Många gav sin feedback på arabiska, jag 
kopierade in texten i Google translate och försökte förstå vad de menade (vilket 
också räknas som språkinlärning förstås). Jag lade bara ut en text och en 
ljudinspelning, men de kommentarer jag fick var mest allmänna i stil med 
’kämpa på’. Jag fick också kommentarer om att jag glömt ta marbuta i slutet på 
feminin form. Det var med andra ord sådana kommenterar som ett 
datorprogram lika gärna kunde ha gett.  Med det vill jag säga att det är inte 
alltid som riktiga människor är bättre ur pedagogisk synpunkt än ett 
datorprogram.

Jag kan också erkänna att anledningen till att jag bara gjorde en skrivövning 
och en läsövning var att jag upplevde dem för krävande. Skrivövningen hade 
underlättats av ett virtuellt tangentbord. Läsövningarna tycker jag var för svåra 
för nybörjare. Redan i lektion två skulle man läsa upp ord som man inte 
introducerats för tidigare. Den arabiska texten i Livemocha är inte vokaliserad, 
det innebär att man inte kan veta hur orden ska uttalas om man aldrig hört den 
förut (det är bara om man är erfaren som man kan gissa sig till uttalet).

Webbplatsen har ett forum där man kan komma med förslag till förbättringar. 
Några av dem gällde alfabetet. Ett par stycken efterfrågade vokalisering av 
texten. En person har efterfrågat en kurs för dem som är obekanta med språket 
och exempelvis inte kan alfabetet. En sådan kurs verkar vara påbörjad enligt 
svaret, men det var två år sedan det svaret publicerades.

Själv tror jag att det är väldigt svårt att ta till sig innehållet om man inte kan 
alfabetet. Det finns heller inga transkriberingar vilket gör att man bara har 
ljudinspelningarna som stöd, och som en person kommenterade på forumet är 
det inte jättebra kvalitet på alla dessa.

Jag kunde inte hitta förklaring av grammatiken någonstans. Exempelvis att 
feminin form ofta slutar på ta marbuta eller att ’al’ före ordet betyder bestämd 
form. Ett annat exempel är ordet saiku haafila (busschaufför), där skulle jag 
gärna vilja veta vilket ord som betyder buss och vilket ord som betyder 
chaufför. Eller varför ordet för lärare översätts med mudarrisa vid ett tillfälle 
och muallima vid ett annat.
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Den här pedagogiken stämmer överens med Krashens monitormodell. Den 
beskrivs bland annat av Abrahamsson [7]. Den innebär att man skiljer mellan 
omedveten, implicit kompetens och medveten, explicit kompetens. Den 
omedvetna (som är att föredra enligt Krashen) får man när man exponeras 
naturligt av språket, medan och den medvetna får man genom till exempel 
undervisning i grammatik. 

Det finns ingen konsensus kring om man behöver grammatikundervisning 
eller inte, men de flesta forskare verkar tycka det. Jag tycker gott att man ha 
information om grammatik vid sidan av, även om det inte är obligatoriskt att ta 
del av den.

Användaren kan själv välja vilken lektion och vilken övning han eller hon vill 
göra. Eftersom man kan spara flashcards och ta del av andras flashcards finns 
det en stor individuell frihet när det gäller vad man ska lära sig. Samtidigt kan 
man välja att följa lektionerna i den ordningen Livemocha rekommenderar. Det 
är såklart bra att båda alternativen finns: att välja en förutbestämd väg eller att 
gå sin egen väg.

Att man kan se hur långt man har kommit i kursen är motiverande, framför 
allt i början blev det som en sport att försöka fylla alla staplar (det vill säga göra 
klart så många lektioner som möjligt). Det är lätt hänt att man bara väljer det 
man tycker är enkelt och hoppar över det som man tycker är för utmanande, då 
kan staplarna motivera en att göra även det som känns motigt. Och det är då 
man lär sig, när man klarar något som man trodde var för svårt.

Den arabiska texten är för liten, tycker jag.  För en nybörjare kan det vara svårt 
att urskilja arabiska alfabetets olika tecken, litet teckensnitt gör det ännu 
svårare. Enda sättet att öka textstorleken verkar vara att zooma in hela sidan, 
men då blir bilderna alltför stora och det blir svårare att navigera.

Varje lektion börjar med att gå igenom 40 ord/fraser genom att visa bild, ljud 
och arabisk text. För att få engelsk översättning behöver man klicka på en 
knapp. För varje nytt ord visas automatiskt ingen översättning. Det blir 40 
knapptryck per lektion om man vill ha översättning hela tiden.

Jag hade önskat en lite större variation på övningarna. Alternativ att man kan 
göra fler tillval på övningarna. Exempelvis om man vill att det arabiska ordet 
ska presenteras i form av text eller bild.

Övningen Magnet är en drag-och-släpp-övning där man ska sortera ord i rätt 
ordning för att skapa en fras. Där får man respons på vilka ord som var fel, men 
jag skulle gärna ha respons på varför.
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Något som irriterade mig var att det hela tiden dök upp rutor med förslag om att 
jag skulle publicera mina framsteg på sociala medier. Jag upplever inte att det 
är någon skillnad mot att utsättas för reklam.

Ibland får man förslag om att ge respons på andra medlemmars tal eller skrift på 
svenska. Om man har hög ambitionsnivå kan det vara ganska krävande. Clark 
och Gruba [11] skriver att en av dem kunde ha tillbringat fem timmar i veckan 
med att ge respons på andra medlemmars uppgifter. I längden blev det både 
uttröttande och minskade motivationen, menade de. Jag håller med. Det är 
gratis att använda programmet. Men om man tänker att man hade jobbat dessa 
timmar istället för att ge respons på andra, då motsvarar det mycket pengar.

3.1.2 Basar
En beskrivning av vad som finns på webbplatsen har jag lagt i bilaga C.
Här följer mitt omdöme av webbplatsen.

Första intrycket är att det är en anspråkslös webbplats med inte så mycket 
innehåll. Det finns bara sex vänsterlänkar,  men när man börjar klicka på dem 
upptäcker man att det finns mer material än man tror.

Själv tycker jag att det anspråkslösa och lite fyrkantiga intrycket är bra. Det 
känns överskådligt och genomförbart att gå igenom kursen.

Navigeringen skulle kunna förbättras. Om man till exempel vill veta hur man 
säger ’hur mår du’ i Syrien, så finns den under Hälsningar -> God dag -> Fraser 
3. Det skulle underlätta med en sökfunktion.

Kursen passar bra att följa i ordning, sida efter sida. I vänstermenyn ser man 
inte exakt vilken sida man är på. Det händer några gånger att jag klickar på 
länken till samma sida jag redan är på, eller på sidan innan. Visserligen står det 
längst upp en sökväg till sidan där man befinner sig, men navigationen borde 
vara så enkel att man inte behöver läsa eller flytta blicken. En Nästa-knapp hade 
underlättat.

Från början får jag intrycket att sidan innehåller mest text och en och annan 
ljudfil, det vill säga inte mycket mer avancerad än en inskannad bok. Men jag 
hittar flera pedagogiska applikationer i Flash. Bland annat: En animation som 
visar hur man skriver bokstäverna. Ord som visas med stora arabiska bokstäver, 
när man hovrar någon av bokstäverna blir bokstaven markerad med annan färg 
och när man klickar på bokstaven får man höra hur den låter. En övning där 
man får lyssna på ord och gissa vilka bokstäver som är emfatiska. 
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Men det är troligt att många användare går miste om dessa övningar, eftersom 
de försvinner bland allt annat innehåll. Jag tycker att man borde lyfta fram dem 
på något sätt. Det är också synd att man inte kan träna fler ord med dessa 
övningar.

En del information är förenklad. Webbplatsen påstår exempelvis att bokstaven 
alif låter som långt a, waw som långt u och ya som långt i. Men i själva verket 
kan dessa bokstäver lika gärna låta som konsonanter. En bättre lösning vore en 
länk med mer information för den som vill, då blir innehållet korrekt utan att 
man dränker användaren i information.

Det jag tycker är synd är att en del ord visas med arabisk text, en del visas med 
transkribering och en del visas med båda. Det bästa vore om alla ord visades 
med både arabisk text och transkribering. Jag tycker också att man borde 
vokalisera alla ord, särskilt efter modul 2 där korta vokaler introduceras.

Jag tänker att det vanligaste är att man först visar orden i maskulin form och 
sedan i feminin form, eftersom den maskulina formen är kortare. Och att man är 
konsekvent med vilket genus man visar (antingen visar man ord i maskulinum 
hela tiden, eller så visar man ord i femininum  hela tiden).

På den här webbplatsen är fördelningen lite hur som helst, det tycker jag är 
bra eftersom det leder till att man måste tänka efter mer.

På webbsidans kursinformation [12] står bland annat: ’ En grundtanke med hela 
kursen är att man repeterar istället för att få antal rätt och fel i efterhand. 
Övningar kontrolleras av dig själv med facit ... På detta sätt undviker man att 
bara lära in svarsalternativen i en viss ordning el. dyl.’

Jag håller inte riktigt med. Vill man undvika att användarna lär sig svaren i 
en viss ordning är det bättre att ha dem i slumpmässig ordning vid varje 
visning. Det är inte heller säkert att användaren är medveten om sina fel. Enligt 
processbarhetsteorin som nämnts tidigare är man bara mogen att ta in strukturer 
på den nivå man själv befinner sig på, eller under. Å andra sidan: är inte 
användaren mogen att ta in grammatiken kanske det inte är så stor mening med 
att rätta heller. Jag tycker att självrättningen fungerar särskilt dålig i en övning 
när man får höra en bokstavs ljud och ska klicka på rätt bokstav. För icke-
arabisktalande kan det upplevas som mycket små skillnader mellan vissa 
bokstävers ljud, därför är det inte omöjligt att användaren lär in fel på grund av 
självrättningen.

Drag-och-släppövningarna är de enda som inte är självrättande. Ord som är 
fel åker tillbaka, ord som är rätt fastnar. Det som är lite märkligt är att i de 
första övningarna blir de korrekta orden gröna, i senare övningar blir de 
korrekta orden orange. Men det som är bra med drag-och-släpp-övningen är att 
den rättar efter varje ord, så att man får direkt feedback.
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I vissa övningar tycker jag att självrättningen fungerar riktigt bra. Det är 
särskilt när man ska översätta meningar. Meningar som  man aldrig har 
introducerats för tidigare, men med grammatiska strukturer eller ord som man 
har lärt sig. Om det istället hade varit en flervalsövning hade man kanske bara 
tittat ytligt på meningen, exempelvis om meningen börjar med ett frågeord så 
vet man att det är en fråga och så väljer man det enda svarsalternativet som är 
en fråga. När övningen är självrättande uppmuntras man att tänka efter mer 
både före och efter att man har fått facit. Vissa av övningarna har en 
kompletterande ordlista som man kan klicka för att se. 

Det är synd att webbplatsen är statisk. Efter några gånger har man inte glädje av 
övningarna eftersom man kan svaren utantill. Med nya exempel i texten och 
nya ord och meningar att öva på varje gång skulle webbplatsen vara till nytta 
under längre tid. Webbplatsen har en ganska stor variation på övningar, och 
därför är det synd att det är relativt få ord man får öva på.

Ofta kan man komma långt med ganska enkla medel. Till exempel självrättande 
övningar. Det är inte svårt att göra och egentligen inte mer interaktivt än en 
lärobok där svaret presenteras på nästa sida, men ändå håller det användaren 
mer aktiv än om man bara hade visat text.

Ett annat exempel är ett recept på en kaka. Det är egentligen bara en 
ordlista, men eftersom orden är i ett sammanhang (ett recept) blir det lite 
intressantare och lättare att ta till sig.

Vissa övningar går ut på att man ska transkribera ord som man gått igenom 
tidigare i kursen. Där är det synd att orden inte även visas på svenska. Alla 
användare kanske inte vill gå igenom kursens sidor i turordning, dessutom är 
det inte säkert att man minns orden. Att transkribera ord man inte vet vad de 
betyder känns ganska futtigt.

Något som jag tycker är mycket bra är att vissa ljud har två ljudinspelningar, en 
kvinnoröst och en mansröst. Det är faktiskt stor skillnad i olika människors 
uttal, även om uttalen är korrekta. Två röster som säger samma ord hjälper en 
att skilja ut vad som är karaktäristiskt för arabiskan från vad som är 
karaktäristiskt för personens tal. Ibland förekommer en röst som inte verkar 
vara från en infödd arabisktalande vilket jag upplever som mycket störande.

En övning går ut på att man får höra en fras på arabiska och ska svara på frasen. 
Här märker man stor skillnad mot Livemocha. På Livemocha skulle man 
faktiskt kunna svara precis som man mår, bra, dåligt eller något helt annat. Här 
finns det ett förutbestämt svar: bikhayr (= bra).

18



Enklare väg in i ett nytt språk – En webbkurs för nybörjare i arabiska
Anna Enbom 2013-03-08

3.1.3 Hayya bina
En beskrivning av vad som finns på webbplatsen har jag lagt i Bilaga D.
Här följer mitt omdöme av webbplatsen.

Mitt första intryck är att kursen är för svår för nybörjare, eftersom dialogerna är 
ganska avancerade. Själv blev jag irriterad eftersom jag vill förstå vad varje ord 
betyder, det räcker inte med att jag vet vad hela meningen betyder.

Men jag kan ha fel. Tornberg [13] beskriver på sidan 202 en undersökning 
från 1987 av Pica, Young och Doughty (1987). Den pekar på att elever förstår 
mer av lärarens språk om de får avbryta och ställa frågor än om läraren 
förenklar språket.

Dialogen på webbplatsen presenteras flera olika sätt. Arabisk text, 
transkriberad, text och på engelska. Först får man höra hela dialogen, senare 
kan man välja att lyssna på ett citat i taget. Användaren kan inte fråga om, som i 
undersökningen, men man kan lyssna på varje mening hur många gånger som 
helst, vilket kanske också fungerar.

Tornberg [13] hänvisar på sidan 188 till Leth Andersen som menar att 
dialoger i språkläroböcker för nybörjare inte särskilt mycket liknar dialoger i 
verkligheten. Dialoger i läroböcker har som syfte att lära ut ord och grammatik, 
de bygger ofta på fråga/svar och de ligger ofta på satsstrukturnivå. Dialogen i 
verkligheter syftar till att kommunicera.

Dialogen i Hayya bina liknar verkliga dialoger mer än man är van från 
läroböcker för nybörjare, och kanske är det bättre i längden.

Senare förklaras några av fraserna i dialogen närmare. Exempelvis vad de 
betyder ordagrant, varför de är utformade som de är och i vilka sammanhang 
man använder dem. Jag tycker att det är mycket intressant. Men vill man gå 
tillbaka till den frasen i dialogen igen är det ganska krångligt. Jag tycker det 
bästa vore om dessa förklaringar även presenterades i samband med dialogen, 
kanske genom att man klickar på en knapp.

Det är synd att den arabiska texten är sparad som en bild och inte går att kopiera 
och klistra in, det skulle ha underlättat för den som vill slå upp orden i 
onlinelexikon.

Det är vanligt att arabisk text vokaliseras i läromedel. Här är dialogen eller 
annan text inte vokaliserad, med få undantag.

Något som är riktigt bra är att man förutom att lyssna på ljudfilen kan spela in 
sig själv och jämföra med originalet. Det är först när man hör sig själv inspelad 
som man upptäcker vilka fel man gör.
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Efter dialog-avsnittet får man träna på sex stycken ord som har med modulens 
tema att göra. Här skulle jag hellre träna på ord ur dialogen, då skulle 
antagligen både orden och dialogen (och de fraser som förklaras närmare 
senare) fastna bättre. 

En bra övning är när man får se ordet dels med sin vanliga stavning, och 
dels med bokstäverna var för sig. Under finns en tabell med arabiska alfabetet 
och när man klickar på en bokstav i ordet blir motsvarande bokstav i alfabetet 
markerad med annan färg. Jag tycker också att det är riktigt bra med övningen 
där man kan spela in sig själv och jämföra med originalet. Det är också bra att 
man måste spela in sig själv först innan man får lyssna på originalet, eftersom 
man tvingas tänka efter. Det som är dåligt är att ljudkonsollen döljer ordet.

Ganska stor del av modulen går åt att träna på dessa sex ord. Jag skulle vilja 
ifrågasätta valet av ord. Till exempel ordet avgående (ar-rahlat al-mughaadira), 
ett ganska krångligt ord som jag inte tycker att man behöver kunna som 
nybörjare.

Jag tycker att gränssnittet är lätt att använda. I nederkanten finns olika tillval 
man kan göra, exempelvis att lyssna på ljudet, se engelsk översättning, se 
transkribering och se en tabell med det arabiska alfabetet. De olika tillvalen gör 
att man själv kan välja hur svår övningen ska vara. Man kan också klicka på en 
knapp för att få information om övningen.

Användaren guidas genom att en animerad hand visar vilka knappar man 
rekommenderas klicka på.

Hela applikationen har en handling – ett par reser till ett arabiskt land för att 
träffa sina vänner. Varje modul har med paret att göra, till exempel att de 
anländer till flygplatsen, går på restaurang, tar taxi och så vidare. Varje modul 
börjar med ett fiktivt blogginlägg från en av personerna i paret, som 
introducerar användaren in i dialogen. Det innebär att allt man lär sig finns i ett 
sammanhang, och inte är lösryckta ord och fraser. Även grammatiken som lärs 
ut är ofta i ett sammanhang eftersom den tar upp exempel från dialogen.

Flervalsfrågorna fungerar inte bra för min del. När jag inte minns vad en fras 
betyder använder jag uteslutningsmetoden. Exempelvis om ordet börjar med 
kanaat vet jag att det är något som har varit.

I verkligheten är kommunikationsstrategier bra, men inte om syftet är just 
att lära sig ord och grammatik. När det gäller att förstå meningar tycker jag att 
Basar:s metoder med självrättning fungerar bättre än flervalsmetoden, eftersom 
man tvingas tänka efter mer.
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I vissa övningar får man bara se den transkriberade versionen av ordet. Det 
tycker jag är synd, om man kan det arabiska alfabetet vill man nog hellre träna 
på det än på att läsa transkribering. När man bara får se transkriberingen är det 
också svårare att slå upp ordet i en ordlista.

På webbplatsen där applikationen finns står det att den är sponsrad av EU [23]. 
Utifrån det antar jag att kursen är riktad till personer med olika modersmål. 
Därför tycker jag att de har många onödigt svåra engelska ord, till exempel: 
frankocent, irrigation, ramshackle, din, heady.

Något jag tycker är bra med kursen är att de inte tar upp svår grammatik. 
Mycket grammatik kan vara avskräckande för många. Verbböjningar tar de 
exempelvis inte upp förrän i modul 10, och då bara du(f), du(m), jag och några 
till former.

3.1.4 Sammanfattning webbplatser
Analysen av webbplatserna ger följande idéer. Bra arabisk CALL:

• Låter användaren producera eget tal och egen skrift
• Har vokalisering och transkribering
• Grammatik

o Tar inte upp för mycket eller för svår grammatik i början
o Ger förklaring till grammatiken, även om användaren inte 

tvingas ta del av den
• Förklaringar av ord/fraser presenteras i samband med att de förekommer
• Ger användaren möjlighet att både själv bestämma vilken väg han/hon 

ska gå genom applikationen och att följa en förutbestämd väg
• Visar användaren hur långt han/hon har kommit
• Har variation på övningarna
• Begär ingen gentjänst för att man använder applikationen
• Navigering

o Gränssnittet ska vara självförklarande – det ska vara lätt att hitta. 
För dem som ändå inte förstår kan det finnas en guide

o Användaren ska kunna söka efter ett visst ord
o Användaren ska lätt kunna hitta till viktiga resurser/funktioner

• Självrättning kan vara bra ibland
• Har dynamiskt innehåll. Grammatik förklaras inte med samma exempel 

hela tiden
• Användaren kan spela in sitt uttal och jämföra med originalet
• Visar ord/fraser och grammatik i ett sammanhang
• Låter användaren göra olika tillval. Exempelvis se ordet transkriberat, se 

ordet översatt till modersmålet, se alfabetet.
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3.2 Kontakt med lärare
Från början var jag fascinerad av att så mycket i arabiskan går att automatisera. 
Exempelvis uttalet, verbböjningar, kasus och bestämd form. 

Jag utformade startsidan som en ordlista till vänster och i mitten visades 
information om det ord man valt: verbböjningar (för verb) och kasus samt 
bestämd form (för nomen).

Jag var också inriktad på att webbplatsen skulle innehålla både 
standardarabiska och dialekter, och att de ord som var dialekt skulle markeras 
med en flagga för det språkområdet (exempelvis en egyptisk flagga för egyptisk 
arabiska). Jag har förstått att det är stor skillnad mellan olika arabiska dialekter, 
och även om alla arabisktalande förstår standardarabiska kan det vara mer 
effektivt att lära sig ett visst områdes dialekt om det bara är där man är 
intresserad av att använda språket.

Figur 2. Utkast till webbplats.

Under vecka fyra träffade jag två lärare som lär ut hemspråk i arabiska, en av 
dem lär även ut arabiska som andraspråk till gymnasieelever. En del av det 
utkast jag visade upp syns i figur 2.

Båda lärarna tyckte att jag inte skulle ta med dialekter utan bara använda 
standardarabiska, eftersom man bara skriver på standardarabiska. En av dem 
betonade att bilder är viktigt. Hon betonade också vad jag tolkar som top-down-
inlärning. Att hon brukar börjar varje lektion med en mening och sedan gå 
igenom orden och därefter bokstäverna. Att bara träna bokstäver i början blir 
för tråkigt. Det tycker jag passar in på tanken med min webbplats också, 
eftersom man kan bryta ner ord i bokstäver och meningar i ord.

Efter det valde jag att visualisera orden med enkla figurer i SVG-format. Jag 
valde också att inte ta med några dialekter, bara standardarabiska.
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I vecka tio träffade jag en lärare som håller kurser i arabiska via ett 
studieförbund. Han påpekade att webbplatsen skulle bli roligare med riktiga 
bilder. Han tyckte att hela idén var bra, att det råder brist på liknande 
webbplatser. Han tyckte också att det var bra att jag visualiserade vissa 
böjningar med färg, eftersom det är så han skriver ord på tavlan under 
lektionerna. Han tyckte att utseendet behöver förbättras, vilket jag håller med 
om. Han instämde med de tidigare lärarna att det är bäst att bara använda 
standardarabiska, det blir förvirrande annars. Han påpekade också att det är 
viktigt att ge lagom med information, och att informationen bör vara anpassad 
efter användarens nivå.

Efter det beslutade jag att ord som inte är verb inte ska ritas med SVG, så 
att möjligheten finns att använda foton. Jag hade tidigare valt att sortera orden 
efter ordklass, nu valde jag att göra så att enkla verb (verbform 1) visas högt 
upp i ordlistan medan svårare verb (verbform 2 och uppåt) visas längre ned.

Den 6 februari såg webbplatsen ut så som visas i bilaga E. Då träffade jag en av 
modersmålslärarna från tidigare samt ytterligare en lärare. De hade flera 
synpunkter på grammatiska fel på webbplatsen, varav de flesta jag har ändrat 
nu. De flesta av dessa fel berodde inte på designen av databasen eller 
webbplatsen, utan helt enkelt på att jag skrivit in fel.

Något som jag inte tänkt på innan var idafa-konstruktionen. I databasen 
fanns redan en kolumn (varbinary) för ytterligare information, och där valde jag 
att en bit ska användas för idafa-konstruktionen. Sedan gjorde jag tillägg i 
JavaScript-koden 

Lärarna hade synpunkter på att det är omodernt att illustrera femininum 
med cerise och maskulinum med blå. Detta är nu ändrat. 

En annan sak de anmärkte på var valet av vissa bilder. Exempelvis ordet för 
läkare som illustreras med en bild på en läkare. De menade att det är 
förvirrande eftersom ordet finns i både femininum och maskulinum, men alla 
former illustreras med en kvinnliga läkare. De tyckte att det vore bättre med en 
bild på en manlig läkare och bild på en kvinnlig läkare. Webbplatsen är 
uppbyggd så att en enda bild används för alla former av samma ord, detta för att 
spara plats. En lösning för att göra det mindre förvirrande när det gäller 
exempelvis adjektiv och yrken, som finns i både femininum och maskulinum, 
är att välja en könsneutral bild. 

Lärarna hade också anmärkningar på några av ljudfilerna. Det är rimligt 
eftersom jag själv har spelat in några av dem som en tillfällig lösning. Dessa 
ljudfiler ska bytas ut senare.

Jag vill påpeka att det i framtiden är administratörerna som ska ladda upp 
bilder och ljudfiler.
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3.3 Kravspecifikation
Utifrån de mål som var uppsatta från början och efter att ha tagit del av 
litteratur, andra webbplatser och pratat med lärare har jag kommit fram till 
följande kravspecifikation:

• Ett gränssnitt för administratörer
o Administratörer ska kunna lägga in rötter, ord och meningar.
o Till varje rot respektive ord ska administratören kunna välja en 

till tre svenska ord, om det svenska ordet inte redan finns ska 
administratören kunna lägga in det.

o Till varje ord ska administratören kunna välja att rita SVG-bild 
(för verb), lägga in bildfil (för övriga ord), lägga in ljudfil och 
välja tema (även skapa tema om det behövs). 

o Till meningarna ska administratören kunna lägga in en ljudfil.
• En sida där alla ord visas

o Alla ord finns tillgängliga i en ordlista, som är sorterad efter 
ordtyp

o Som minst finns för alla ord: Ordet på arabiska, ordet på 
svenska, ordet transkriberat, ordets rot (vissa ord saknar rot). Ord 
kan även ha bild, ljudfil och tema. Finns ordet i fler genus och 
numerus visas dessa. Dualis visas dock inte.

o När man klickar på  ordet ska de viktigaste formerna visualiseras
 Verb visualiseras med hjälp av streckgubbar, ritade i 

SVG
 Övriga ord visualiseras med hjälp av ramar, med eller 

utan bilder
o Man ska kunna klicka för att se vilka bokstäver ordet är 

uppbyggt av
o Man ska kunna klicka för att se ytterligare böjningsformer av 

ordet
o Man ska kunna klicka för att se eventuella meningar där ordet 

ingår
o Man ska kunna söka på ord

 En sökruta där man kan söka på ord på svenska och på 
tema, förslag ska komma upp medan användaren skriver 
in sökord

 Om ett ord har ett visst tema ska det finnas en länk för att 
se alla ord med samma tema

 Man ska kunna klicka för att se ord med samma rot
o Man ska kunna välja att spara ord och göra övningar med dem

 Man kan välja vilken form av ordet man vill spara
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 Är man inloggad som användare sparas orden för alltid, 
är man inte inloggad sparas orden under sessionen

 Dessa tre övningar ska finnas: Stavning. Förhör (flerval). 
Förhör (drag-och-släpp). I övningarna visas det arabiska 
ordet visas tillsammans med dess transkribering, om man 
vill kan man välja att dölja transkriberingen

 Ord som användaren inte klarade ska återkomma i nästa 
övning

• En sida där alla meningar visas
o För varje mening ska man se: Meningen på arabiska, meningen 

på svenska, meningen transkriberad, meningen ordagrant 
översatt till svenska

o När man hovrar ett ord som är på arabiska ska ordet markeras, 
även det motsvarande transkriberade och ordagrant översatta 
ordet ska markeras. Motsvarande gäller om man hovrar ett 
transkriberat eller ordagrant översatt ord

o Om man klickar på ett ord i en mening ska man komma till sidan 
med ord, och detta ord ska visas 

o Man ska kunna söka på meningar på svenska, förslag ska 
komma upp medan användaren skriver in sökordet.

• En sida med övningar
o Två övningar (flerval samt drag-och-släpp) där man förhörs på 

ord. Man kan välja att se en ordlista med alla ord som ingår i 
meningarna. De arabiska meningarna visas transkriberade, om 
man vill kan man välja att dölja transkriberingen

o En stavningsövning
• Statiska sidor som förklarar grammatik och alfabetet

Förutom detta ska följande göras:
• En enkätundersökning där nybörjare i arabiska får utvärdera 

webbplatsen

3.4 Tekniska val
Några av principerna bakom den tekniska designen av webbplatsen:

• Ord och meningar i databasen lagras med morfem åtskilda så långt det 
är möjligt
Detta för att spara plats i databasen, men också för att underlätta 
visualiseringar och beskrivningar av ordens böjningsformer. 
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• Mycket data hämtas från servern vid ett tillfälle, istället för att hämta lite 
data vid flera tillfällen.
Förhoppningen är att användaren vill ta del av så mycket information 
som möjligt om de olika orden och meningarna som finns på 
webbplatsen. Tanken bakom designen är att mycket data ska hämtas 
från databasen och servern vid ett tillfälle, och om användaren vill se 
mer information om ett ord ska så mycket som möjligt göras med 
JavaScript, det vill säga hos klienten. Syftet är att belasta servern så lite 
som möjligt.

• JavaScript sköter i princip all logik på webbplatsen.
Tanken är som sagt att det mesta ska ske på klientsidan. En viktig 
princip är att användaren inte ska behöva ha något plugin installerat för 
att använda webbplatsen. Därför har jag valt att inte använda Flash, 
Silverlight eller liknande. 

3.4.1 Vad som behöver lagras i databasen
För att kunna spara plats i databasen och veta hur ord och meningar kan lagras 
med morfem åtskilda så långt det är möjligt är det viktigt med en 
grundläggande kunskap om arabiska. Det som är lexikalt behöver lagras i 
databasen medan det som är morfologiskt inte behöver lagras i databasen.

Abrahamsson [7] beskriver skillnaden mellan lexikalt och morfologiskt i ett 
språk.

• Lexikalt
Sker inte utifrån några bestämda regler. Man måste lära sig det lexikalt 
(varje ord för sig).

• Morfologiskt
Sker utifrån bestämda regler. Det räcker att lära sig regeln.

De flesta arabiska ord har en rot som innehåller tre till fem bokstäver. De flesta 
rötter innehåller tre bokstäver. Det finns även ord som saknar rot.

Arabiska nomen böjs beroende på följande parametrar: 
• Numerus

Singular. Dual. Plural.
• Genus

Maskulinum. Femininum. Det finns även ord som saknar genus eller 
som har båda.

• Tillstånd av bestämdhet
Bestämd form. Obestämd form. Konstrukt.

• Kasus
Nominativ. Genitiv. Ackusativ.
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Arabiska verb har något som brukar kallas verbform på svenska. Det betyder att 
de byggs upp på ett bestämt sätt kring roten beroende på vilken verbform de 
tillhör. De viktigaste tempusformerna för arabiska verb är perfekt (dåtid) och 
imperfekt (nutid). Verb böjs beroende på vem som utför dem. 
Böjningsmönstren i perfekt är i stort sett samma för alla verb. Det finns två 
vanliga böjningsmönster i imperfekt, vilket som används beror på ordets 
verbform.

Denna korta och förenklade beskrivning av arabisk grammatik är 
grundläggande för uppbyggnaden av databasen och av JavaScript-klasserna.

Jag har valt att varje ord som inte är verb ska sparas i alla sina numerus- och 
genusformer. Dock inte dualis eftersom jag anser att det är överkurs för en 
nybörjare. Tillstånd av bestämdhet och kasus behöver inte sparas i databasen 
eftersom det är morfologiskt. Varje ord visas bara med sin grundform i 
ordlistan (ofta maskulinum singular). När användaren klickar på ett ord 
visualiseras ordets alla numerus- och genusformer på skärmen. 

Alternativet hade varit att låta administratörerna mata in en form av ordet i 
taget. Ska en administratör till exempel lägga in ordet ingenjör hade den 
administratören själv  valt om den ville lägga in ingenjör (m), ingenjör (f), 
ingenjörer (m) eller ingenjörer (f). Problemet hade varit att ordlistan hade blivit 
mindre överskådlig eftersom alla former av ordet hade hamnat där. Dessutom 
hade användaren inte lika lätt kunna överblicka de olika former som finns av 
vare ord.

Numerus- och genusformer kan vara både morfologiskt och lexikalt i arabiska. 
Det vill säga böjningarna är regelbundna för vissa ord, och oregelbundna för 
vissa ord. För detta har jag lagt till ytterligare parametrar i databasen 
(kolumnerna sinplu och maskfem som innehåller två bitar vardera). Dessa anger 
om eventuella plural- repsektive genusböjningar är regelbundna eller inte. Om 
de är regelbundna behöver dessa former inte sparas i databasen, de skapas 
istället i JavaScript. Så är fallet för exempelvis ordet ingenjör. Där sparas endast 
ordets grundform (ingenjör maskulinum singular) och de övriga formerna 
skapas utifrån bestämda mönster. För många andra ord är böjningarna inte 
regelbundna. Exempelvis färger. Där får administratören lägga in fyra former 
av varje ord. 

När administratören lägger in ett ord i databasen fyller denna i om ordet har 
regelbundna genus- och pluralböjningar eller inte. Applikationen räknar sedan 
ut vilka former av ordet som administratören behöver mata in, och sedan 
uppmanas administratören att mata in dessa former. Administratören behöver 
alltså inte själv fundera på vilka former av ordet som behövs.
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När det gäller verb sparas inte verbet på arabiska alls. I stället sparas verbets rot 
och verbform, samt några ytterligare parameter som behövs. Verbet, och dess 
böjningsformer, skapas istället i JavaScript utifrån rot, verbform och de övriga 
parametrarna. Syftet är dels att spara utrymme i databasen, men också att verbet 
lättare ska kunna visualiseras med färger. På startsidan markeras verbets 
böjningar med färg (se figur 3), och på en annan sida markeras verbets 
rotbokstäver med färg (se figur 4).

Nackdelen är att om man vill låta användaren söka efter arabiskt ord blir 
sökningsalgoritmen mycket krångligare än om hela ordet vore lagrat.  Å andra 
sidan: Om en användare skriver in sökordet aktubu (jag skriver) så vill man 
ändå prova att ta bort prefix och så vidare för att hitta till grundformen (i själva 
verket är det ordet kataba = han skrev). Det vill säga, koden bakom sökning på 
arabiska kanske inte skulle bli så mycket mer komplicerad ändå. 

Figur 3. Verböjningar visas med olika 
färger.

Figur 4. Verbens rotbokstäver visas med 
blått.

Eftersom verb sparas på andra sätt än andra ord finns det i databasen två olika 
tabeller för att lagra ord: Verb och Advancedword. I JavaScript finns också två 
olika klasser för att ta hand om orden: Verb och CWord.

Tanken var från början att skapa ytterligare en tabell i databasen – 
Simpleword. Tanken var att Advancedword skulle innehålla nomen (substantiv 
och adjektiv med mera) och Simpleword skulle innehålla exempelvis 
pronomen, konjunktioner och prepositioner, det vill säga ord som bara finns i 
en form. 

Valet blev till sist att bara ha två tabeller och två klasser för ord. En 
anledning är att det även finns flera varianter av vissa pronomen eftersom både 
du, de, och ni finns i både maskulinum och femininum. Dock har jag fått 
respons på av lärare i arabiska att de vore mer pedagogiskt om både du (m) och 
du (f) fanns i ordlistan, istället för att man måste klicka för att se båda.

28



Enklare väg in i ett nytt språk – En webbkurs för nybörjare i arabiska
Anna Enbom 2013-03-08

En annan anledning är just att det hade behövts tre tabeller och tre klasser, 
det hade blivit lite krångligare. Dessutom tar det inte särskilt mycket mer plats 
att lagra information om ord som finns flera former, det behövs bara två 
kolumner med två bitar i vardera.

Det vanliga sättet att spara arabiska ord i databasen hade antagligen varit att 
spara dem som datatypen varchar och använda Unicode. Jag har istället valt att 
spara de arabiska orden som datatypen varbinary, det vill säga en sträng av ettor 
och nollor. 

För att möjliggöra detta har jag skapat en JavaScript-klass - letter - som 
beskriver arabiska bokstäver. Alla bokstäver som behövs lagras som instanser 
av denna klass. Dessa instanser lagras i en array.

Ett femtiotal bokstäver behövs för att skapa all arabisk text. Det innebär att 
man behöver sex binära siffror för att lagra varje bokstav. Varje bokstavs binära 
representation motsvarar dess ordningsnummer i arrayen.

Detta sparar plats jämfört med att använda riktiga bokstäver eftersom endast 
sex bitar behövs för varje bokstav. Men huvudsyftet är att få större kontroll över 
hur orden visas. Varje bokstav omvandlas till en instans av klassen letter innan 
den sätts ihop till arabiska och transkriberad form. 

Nackdelen med att spara de arabiska orden som binärsträngar är att de bara 
kan användas i min webbplats.

3.4.2 Att markera bokstäver
Att visualisera arabiska ord med färger är inte helt trivialt. Särskilt inte om 
orden ska vokaliseras.
Vi tar som exempel ordet för ingenjör (f) = muhandisatun. 
Nedan visas fem olika sätt att skriva ordet på arabiska, med skillnaderna från 
den första raden markerade med fet stil:

&#x645;&#x64f;&#x647;&#x64e;&#x646;&#x652;&#x62f;&#x650;&#x633;&#x64e;&#x629;&#x64c;
<br/>
&#x645;&#x64f;&#x647;&#x64e;&#x646;&#x652;&#x62f;&#x650;&#x633;<span 
class='fem'>&#x64e;&#x629;&#x64c;</span>
<br/>
&#x645;&#x64f;&#x647;&#x64e;&#x646;&#x652;&#x62f;&#x650;&#x633;&#x200d;<span 
class='fem'>&#x64e;&#x629;&#x64c;</span>
<br/>
&#x645;&#x64f;&#x647;&#x64e;&#x646;&#x652;&#x62f;&#x650;&#x633;&#x200d;<span 
class='fem'>&#x200c;&#x64e;&#x629;&#x64c;</span>
<br/>
&#x645;&#x64f;&#x647;&#x64e;&#x646;&#x652;&#x62f;&#x650;&#x633;&#x200d;<span 
class='fem'>&#x200c;&#x200d;&#x64e;&#x629;&#x64c;</span>

Figur 5 nedan visar hur orden visas i olika webbläsare. 
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Figur 5. Arabiska ord. Från vänster Internet Explorer, Mozilla Firefox och Google 
Chrome.

På andra och tredje raden visas inte vokalen fathah med grönt som den ska, i 
Chrome visas vokalen med grönt, men den placeras för sig själv och inte 
ovanför bokstaven sin som den ska.
I den fjärde raden är visas fathah med grönt, men den sista bokstaven ta 
marbuta har fel form, den sitter inte ihop med bokstaven innan (sin).
I den femte och sista raden visas ordet på rätt sätt i alla webbläsare.

För att markera isolerade bokstäver med färg krävs alltså en kombination av 
zero width joiner (U+200D) och zero width non-joiner (U+200C). Dessa tecken 
nämndes i avsnittet om Unicode.
För regelbunden numerus- och genusböjning har jag löst det på detta sätt. Men 
när det gäller verbböjningar har jag löst det genom att skapa två versioner av 
texten, varav en version där vissa vokaler är borttagna, som visas i lager ovanpå 
varandra.

3.4.3 Övriga val
Användare som loggar in kan spara valfria former av varje ord i sin egen 
ordlista. För användare som har loggat in sparas dessa ord i databasen. För 
användare som inte loggar in sparas dessa i sessionStorage. Förutom ordet 
sparas ett heltal. Ett lågt heltal betyder att användaren inte klarade ordet senast, 
ett högt heltal betyder att användaren klarade ordet senast. Ett tal i mitten 
betyder att användaren inte har förhörts på ordet än. När en övning startar 
sorteras orden efter det talet.
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Verb visualiseras med fem vanliga former: jag du (m), du (f), han och hon. Alla 
formerna är i nutid. Tre olika färger används: femininum (du (f) och hon), 
maskulinum (du (m) och han) och inget/båda (jag). En och samma bild ska 
användas till alla böjningsformerna.

Från början använde jag bilder i png-format där vissa delar var 
genomskinliga. Samma bild användes för alla böjningsformer, men med olika 
bakgrundsfärg. 

Senare beslutade jag att använda SVG-bilder. Informationen som behövs för 
att rita SVG-bilderna sparas i databasen i form av en sträng som sparas som 
datatypen blob. Som grund används vissa fördefinierade former som utgör 
kroppsdelarna på en streckgubbe. I början av strängen skrivs siffror som anger 
vilka av dessa fördefinierade former som ska vara med, resten av strängen 
beskriver övriga former i SVG-bilden.

Jag har skapat ett ritverktyg som skapar den sträng som beskriver SVG-
bilderna. Syftet med att skapa ett eget ritverktyg är just att jag vill att SVG-
informationen ska lagras på ett bestämt sätt för at spara plats, dels att jag vill 
använda de fördefinierade formerna.

Motiven bakom att använda SVG är flera. En viktig anledning är att samma 
bild ska visas i alla böjningsformer, men med olika färger. I SVG är detta enkelt 
eftersom man kan definiera en bild en gång och sedan rita den flera gånger 
genom att hänvisa till dess id, dessutom kan man ange om bilden exempelvis 
ska ha annan linjefärg än originalet. En annan anledning är att spara plats. Den 
sista anledningen är att det kan vara svårt att hitta existerande bilder som 
fungerar för att illustrera alla böjningsformer av ett verb. Genom att använda 
fördefinierade former och skapa ett enkelt ritprogram kan administratören rita 
sina egna bilder.

Ord som inte är verb visualiseras med ramar med eller utan bilder. Om det inte 
finns några speciella bilder visas standardbilder. 

Eftersom ord som inte är verb sparas med alla sina genus- och 
numerusformer (utom dualis) finns det nio olika former som ett ord kan ha. 
Dessa är en kombination av genusformerna maskulinum/femininum/inte 
relevant och singular/plural/inte relevant. Som mest kan ett ord ha fyra former, 
det gäller till exempel yrken och adjektiv.

Ord som är i singular/inte relevant visas med en fyrkantig ram med en bild i. 
Ord som är i plural visas med en avlång ram med tre bilder i. Färgerna på 
ramarna och standardbilderna beror på ordets genus.

3.5 Enkätundersökning
För att värdera webbplatsen ska bland annat en enkätundersökning genomföras. 
Deltagarna ska vara nybörjare i arabiska eftersom det är webbplatsens 
målgrupp.
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Syftet med det här arbetet är att göra en webbplats som minskar tröskeln till 
att lära sig arabiska, och att den uppfyller behov som inte redan uppfylls av 
befintliga webbplatser. Undersökningen ska därför fokusera på om webbplatsen 
som helhet och de funktioner som finns där är till någon nytta för användaren. 

Webbplatsen kommer att bli omfattande med många sidor och flera olika 
sorters övningar. För att undersökningen inte ska ta alltför lång tid har jag valt 
att fokusera på de funktioner som jag anser viktigast. Dessa är: Att man kan 
bryta ned ord i bokstäver, att ord visualiseras med sina vanligaste 
böjningsformer, att man kan spara och göra övningar på valfria ord, att man kan 
se meningar översatta ordagrannt, att man kan se meningar där det aktuella 
ordet ingår och att man kan klicka för att få mer information om varje ord i 
varje mening.

Enkätundersökningen börjar med att användaren får göra några uppgifter, 
till exempel att hitta en viss form av ett visst ord på webbplatsen. Syftet med 
uppgifterna är att testa webbplatsens användarvänlighet, samtidigt som 
användaren introduceras i de viktigaste delarna av webbplatsen. När 
uppgifterna har genomförts får användarna anonymt fylla i en enkät. 
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4 Konstruktion
Webbplatsen finns just på nu adressen http://anna.net78.net/words.php

4.1 Översikt
Startsidan

Figur 6. Startsida.

Sidan med meningar

Figur 7. Meningar.

En av övningarna

33

http://anna.net78.net/words.php


Enklare väg in i ett nytt språk – En webbkurs för nybörjare i arabiska
Anna Enbom 2013-03-08

Figur 8. Övning.

Startsidan, med ett annat ord valt

Figur 9. Startsida.

Man kan se hur varje ord genom att bryta upp det i bokstäver. 
Det kan man göra på två olika sätt
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Figur 10. Bryta upp ord i bokstäver. Figur 11. Bryta upp ord i bokstäver.

Man kan klicka på en länk för att se (eventuella) meningar där ordet ingår:

Figur 12. Den sida som dyker upp när man från startsidan väljer ordet läkare och klickar 
på länken ’Visa meningar där ordet ingår’.

Man kan hovra valfritt ord i meningen i arabisk, transkriberad eller ordagrant 
översatt form, och så markeras denna form samt de motsvarande. 
Man kan klicka på ett ord i en mening...

Figur 13. När man hovrar ett ord i en mening.

...och sedan komma till information om det ordet på startsidan
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Figur 14. När man klickar på ett ord i en mening kommer man till startsidan och 
information om det ordet

Man kan klicka på valfri form av valfritt ord och lägga till i sin egen ordlista.
För användare som inte är inloggade sparas den egna ordlistan som 
sessionStorage (och försvinner när sessionen avslutas). För användare som 
loggar in sparas ordlistan i en databas.

Figur 15. Att lägga till ord i sin egen ordlista. 
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Figur 16. Att lägga till ord i sin egen ordlista.

Man kan förhöras på sina sparade ord på tre olika sätt: Ordförhör (flerval), 
ordförhör (drag-och-släpp) samt stavning.
Nedan visas stavningsövningen. Bokstäverna i ordet har kastas om och 
användaren ska dra dem så att de placeras i rätt ordning.

Figur 17. Övning – stavning. Figur 18. Övning – stavning.

Ordlistan, meningarna och övningarna är de viktigaste sidorna på webbplatsen.
Förutom det finns flera sidor som inte är lika avancerade som ska fungera som 
komplement till huvudsidorna. Dessa sidor består av tretton sidor som beskriver 
arabisk grammatik och sex sidor som beskriver det arabiska alfabetet. Det finns 
också ett arabiskt tangentbord.

Grammatik -> Bestämd form
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Figur 19. Det finns tretton sidor som beskriver arabisk grammatik. Denna handlar om 
bestämd form.

Grammatik -> Räkneord:

Figur 20. Det finns tretton sidor som beskriver arabisk grammatik. Denna handlar om 
räkneorden.

Alfabetet -> Vokaler - exempel
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Figur 21. Det finns sex sidor som beskriver det arabiska alfabetet. På denna kan man se 
hur varje bokstav ser ut i kombination med olika vokaler.

Administratörer kan logga in för att lägga in nya ord och meningar i ordlistan.
Så här ser startsidan ut för administratörer

Figur 22. Startsidan för administratörer.

Om man vill lägga till ett ord vars rot inte finns med i listan får man lägga till 
roten själv
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Figur 23. Att lägga till en ny rot.

När man skrivit in roten på arabiska väljer man dess svenska ord
Varje arabiskt ord kan ha ett till tre svenska ord som översättning.

Figur 24. Att lägga in översättning av arabiskt ord (i det här fallet en rot).

Nu finns roten med i listan och man kan välja den

40



Enklare väg in i ett nytt språk – En webbkurs för nybörjare i arabiska
Anna Enbom 2013-03-08

Figur 25. Startsidan för administratörer.

För att lägga till ett verb väljer man verbform samt vilken vokal som finns över 
den mellersta rotbokstaven i dåtidsform och nutidsform

Figur 26. Sida för att lägga in verb.

Sedan väljer man ett, två eller tre svenska ord

41



Enklare väg in i ett nytt språk – En webbkurs för nybörjare i arabiska
Anna Enbom 2013-03-08

Figur 27. Att lägga in svensk översättning av arabiskt ord.

Nu finns ordet i ordlistan

Figur 28. Startsidan. Verbet som skrivits in har hamnat i ordlistan.

För att lägga till ett ord som inte är verb väljer man först rot (precis som när 
man lägger till verb).
Sedan fyller man i uppgifter om ordet
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Figur 29. Att lägga mata in ett ord som inte är ett verb.

Sedan får man skriva in ordet. Alla ordets genus- och numerusformer ska finnas 
med (förutom dualis) Är ordet regelbundet, som i det här exemplet, räcker det 
med att skriva in en form av ordet

Figur 30. Att lägga in arabiskt ord.

Därefter väljer man ett till tre svenska ord som översättning.
Sedan finns ordet i ordlistan
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Figur 31. Startsidan. Det arabiska ordet har hamnat i ordlistan.

Sidan för att lägga till en ny mening ser ut så här

Figur 32. Att lägga in en mening.

Man skriver meningen på svenska, väljer svårighetsgrad och klickar på de ord i 
ordlistan som ingår i meningen
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Figur 33. Att lägga in en mening.

Därefter fyller man i vilka former varje ord ska vara i. I det här fallet väljer jag 
att anställd ska vara i bestämd form och att semester ska vara i bestämd form 
ackusativ (eftersom semester är objekt i meningen)

Figur 34. Att lägga in en mening. Man väljer vilken form varje ord ska vara i.

Nu finns meningen på webbplatsen
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Figur 35. Sidan med meningar. Meningen man just lagt in syns längst ned.

Ett verktyg för att rita SVG-bilder har också skapats. Det är ännu inte klart och 
är ännu inte en del av webbplatsen. Användaren kan välja former, linjefärg, 
linjetjocklek och fyllningsfärg. Användaren ska också kunna välja vilka av de 
förvalda kroppsdelarna som ska finnas med. När användaren trycker på ’Spara’ 
skapas en textsträng i rutan uppe till vänster. Denna sträng beskriver bilden. 

Figur 36. Verktyg för att skapa SVG-bilder.

Om man manuellt lägger in textsträngen i tabellen image i databasen visas 
bilden som den ska på webbplatsen.
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Figur 37. SVG-bilden visas på webbplatsen.

4.2 Databas
Webbplatsen bygger på en MySQL- databas

Figur 38. Databasen.

Förklaring av tabeller:
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• root
De flesta arbiska ord har en rot som består av tre till fem bokstäver. 
Dessa lagras i denna tabell.

• words
Här lagras alla ord i databasen. 
Ett id-nummer, ett referens till ordets rot och två bitar som anger hur 
svårt ordet är (kan användas för sortering av ord eller utformning av 
övningar senare).

• verb
Alla verb lagras i denna tabell.
En referens till ordets id i tabellen word, ordets verbform, bitar som 
anger vokal ovanför mellersta rotbokstaven samt åtta bitar för mer 
information, som exempelvis kan användas för att tala om att det är ett 
svagt verb. Själva verbet behöver inte lagras någonstans, det (och dess 
böjningsformer) byggs upp med JavaScript utifrån informationen i 
denna tabell.

• advancedword
Här lagras alla ord som inte är verb. Bland annat ordet på arabiska i 
form av en binärsträng samt information om böjningsformer. Kolumnen 
pos hänvisar till tabellen partofspeech som anger ordklass, till exempel 
substantiv eller adjektiv.

• words_extra
Ett komplement till tabellen advancedword. Tanken är att alla ord ska 
sparas med sina viktigaste genus- och numerus-former. Varje ord kan ha 
upp till fyra varianter (maskulinum singular, maskulinum plural, 
feminnum singular och femininum plural). Om ordet har regelbunden 
böjning tar man fram den varianten i JavaScript utifrån parametrarna i 
advancedword. Om inte behöver man spara dessa ord separat, det är det 
som tabellen words_extra används för. Tabellen innehåller en 
hänvisning till ordets id, information om vilken grammatisk form det 
aktuella ordet är i och en binärsträng som innehåller ordet.

• swedish
Här lagras ord på svenska. Rötterna och deras svenska översättning 
kopplas samman i tebellen root_swedish och orden och de arabiska 
orden och deras deras svenska översättning kopplas samman i tabellen 
words_swedish. Varje rot och ord kan ha ett till tre svenska 
översättningar.
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• sentence
Här lagras meningar. Id-nummer, deras betydelse på svenska samt två 
bitar som anger hur avancerad meningen är. Vart och ett av orden i 
meningarna sparas i orden sentence_word, där finns en referns till 
meningens id-nummer, ordets id-nummer, ordningsnummer (var ordet 
förekommer i meningen) och ytterligare bitar som talar om vilken form 
ordet har. Det gäller till exempel genus, numerus, bestämd/obestämd 
form, genitiv/ackusativ/nominativ samt samt suffix för possessiva 
pronomen (ditt, mitt osv).

• user
Här lagras alla användare. Lösenordet lagras i form av ett hashvärde. 
När användaren har skapat konto skickas en länk för registrering till den 
epostadress han/hon har angett. Användarens uppgifter läggs i tabellen 
newuser och först när användaren besöker länken flyttas uppgifterna till 
tabellen user (och användaren kan logga in). Detta för att ingen ska 
kunna missbruka webbplatsen och starta tusentals konton.

• user_words
Här lagras alla ord som användare har lagt till i sina egna ordlistor. 
Kolumnen word anger id-nummer för ordet, grammar anger vilken 
böjningsform av ordet det är, user anger vilken användare som har 
sparat ordet. Skill är ett slumptal. Om användaren klarade ordet i 
övningen senast är det högt, om användaren inte klaradet det är talet 
lågt, om användaren aldrig tränat på ordet är det mittemellan.

• admin
För administratörer som ska logga in och lägga in nya ord och meningar 
i databasen.

• Övriga tabeller
Till varje ord kan man koppla ett ljud, en bild (SVG för verb, foto eller 
liknande för övriga ord) och ett eller flera teman (t ex yrken, mat och 
dryck). Till varje mening kan man koppla en ljudfil.

Förutom tabellerna finns olika vyer (views).

4.3 Design
Webbplatsen är skapad med PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript, jQuery och 
AJAX. Det mesta av innehållet bygger på en MySQL-databas.

4.3.1 Tekniker
• SQL 

Har använts för att skapa databasen.
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• PHP
Ett PHP mysqli-objekt används för att hämta data från databasen och 
lägga in data i databasen. Det mesta av datan som hämtas från databasen 
skrivs ut på sidan i form av JavaScript-klasser.

• JavaScript
Klasserna letter, Verb, CWord och Sentence lagrar den mesta 
information som behövs. JavaScript används för det mesta som sker på 
webbplatsen. Till exempel att skapa arabisk text, skapa transkriberingar, 
skapa regelbundna böjningsformer av ord, visa information om ord, rita 
SVG-bilder, avgöra vilka övriga bilder som ska visas, avgöra vilka ljud 
som ska spelas upp.

• jQuery
• AJAX

Används när tabellen user_words ska uppdateras, för att sidan inte ska 
behöva laddas om, när inloggade användare lägger in nya ord i sin 
ordlista och när resultat från övningar ska sparas. Används även när 
användaren söker bland ord och meningar, för att visa förslag på sökord.

• SVG
Används tillsammans med JavaScript för att rita de streckgubbar som 
motsvarar olika böjningsformer av varje verb.

• CSS
Fyra stilmallar används för att definiera utseendet på sidan. Förutom 
dessa externa stilmallarna används även css-taggar i dokumentets 
huvud. I vissa nödfall används även inline CSS.

• HTML5
HTML5 används på alla sidor i webbplatsen.

4.3.2 Webbplatsens allmänna utseende
Webbplatsens grundläggande utseende definieras i två dokument: top.php och 
top_style.css. Dessa inkluderas i alla sidor som visas på webbplatsens, med 
undantag av administratörernas gränssnitt.

top.php består framför allt av HTML som definierar de länkar och bilder som 
finns längst upp på sidan. Det finns även några rader php-kod som styr vilka 
länkar som ska visas beroende på om användaren har loggat in eller inte.

top_style.css styr utseendet på de bilder och länkar som anges i top.php samt 
webbplatsens generella utseende som typsnitt och bakgrundsbild.

4.3.3 Inkluderade dokument
Sidan top.php inkluderas som sagt i nästan alla sidor på webbplatsen. 
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Ett annat viktigt dokument som inkluderas ofta är connect.php. Denna kopplar 
helt enkelt upp till databasen genom att skapa ett mysqli-objekt, och skriver ut 
ett felmeddelande om uppkopplingen inte fungerade.

En viktig poäng med att ha dessa kodrader i en speciell fil är att man kan 
vilja flytta webbplatsen mellan servrar, och då kan anslutning till databasen bli 
annorlunda.

Dokumentet keyboard.php består av php-kod som skriver ut ett arabiskt 
tangentbord på sidan. En variabel isRoot måste sättas innan dokumentet 
inkluderas. Denna variabel styr vilka tangenter som ska visas och inte. 

keyboard.php inkluderas i tre dokument: ett där administratörer skriver in 
arabiska rötter, ett där administratörer skriver in arabiska ord och ett 
tangentbord för användarna.

4.3.4 Hämta och visa ord
Alla arabiska ord lagras i databasen i form av binärsträngar. Alla arabiska ord, 
även de som ingår i meningar, lagras på webbplatsen i form av instanser av 
JavaScript-klasserna CWord och Verb, som nämns senare. Dessa klasser sköter 
allt som har med orden att göra. 

För att hämta all data som behövs för att skapa klasserna CWord och Verb 
behövs data från flera av tabellerna i databasen. I databasen har vyerna 
finalword och finalverb skapats, som innehåller all denna data. Dessa vyer är i 
sin tur kombinationer av andra vyer som har skapats.

På startsidan (words.php) hämtas allt innehåll i dessa vyer från databasen med 
hjälp av ett mysqli-objektet som skapades i connect.php. Detta sker inom 
JavaScript-taggar. Innehållet i vyerna skrivs ut som element i en array – 
wordArr – i form av instanser av klasserna CWord och Verb. Om användaren 
har loggat in hämtas även användarens sparade ord på liknande sätt.

Klasserna CWord och Verb sköter sedan resten som har med orden att göra. 
Exempelvis att lägga dem i ordlistan till vänster på sidan och att visualisera de 
olika formerna av ordet när användaren klickar på det i ordlistan.

4.3.5 Hämta och visa meningar
Sidan sentences.php visar alla meningar som finns i databasen. Alla meningar 
lagras på webbplatsen i form av instanser av klassen Sentence. En av 
instansvariablerna i klassen är en array som innehåller instanser av klasserna 
CWord och Verb.

För att hämta all data som behövs för att skapa klasserna Sentence, CWord 
och Verb behövs data från flera av tabellerna i databasen. Denna data har 
samlats i vyn finalsentence.
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På sidan sentences.php hämtas allt innehåll i vyn finalsentence. Detta sker inom 
JavaScript-taggar. Datat hämtas med PHP och skrivs ut på skärmen i form av 
element i en array – sentences. JavaScript används sedan för att utifrån 
innehållet i arrayen sentences skapa instanser av Sentence, CWord och Verb. 
Instanserna av CWord och Verb kopplas till rätt instans av Sentence.

Klasserna CWord och Verb används både till ord som står för sig själv (som på 
startsidan, words.php) och ord som ingår i meningar (som på sidan 
sentence.php). Detta eftersom de flesta instansvariabler som behövs och den 
mesta av logiken som behövs är samma. Men vissa instansvariabler behövs inte 
i ord som är del av meningar, till exempel bild och ljud. När instanser av 
CWord och Verb skapas för ord som ingår i meningar lämnas dessa parametrar 
tomma. 

4.3.6 Användares sparade ord
Både användare som har loggat in och övriga användare kan spara ord och välja 
att förhöras på dem i tre olika övningar. Två ordförhör (flerval och drag-och-
släpp) och en stavningsövning.

Tillsammans med varje ord sparas ett tal som väljs slumpmässigt mellan 
bestämda intervall. Ett tal mellan 125 och 135 betyder att användaren inte har 
förhörts på ordet än, ett tal mellan 100 och 120 betyder att användaren har 
förhörts på ordet och misslyckats i senaste övningen, ett tal mellan 150 och 170 
betyder att användaren har förhörts på ordet och lyckats i senaste övningen.

För användare som loggat in sparas orden i tabellen user_words i databasen. 
Tabellen har kolumner för användarens id-nummer, ordets id-nummer, ordets 
grammatiska form samt ett heltal.

När användaren klickar på en ordform på sidan words.php läggs ordet in i 
tabellen. Detta sker med hjälp av AJAX, så att sidan inte behöver uppdateras. 

När användaren väljer en övning sorteras datan som hämtas från tabellen 
utifrån slumptalet. De ord med lägst slumptal kommer med i övningen. I 
flervalsövningen uppdateras tabellen varje gång användaren gissat på ett ord, i 
de andra två övningarna uppdateras tabellen när övningen är klar. Ett högt 
slumptal skapas om användaren svarade rätt och ett lågt om användaren svarade 
fel. Tabellen uppdateras med AJAX.
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För användare som inte loggas in sparas orden i sessionStorage. Ordet på 
svenska, arabiska och ordet transkriberat sparas tillsammans med slumptalet. 
Alla ord sparas som en variabel i sessionStorage i form av en enda sträng, med 
vissa bestämda tecken. När användaren gör en övning delas strängen upp i en 
multipel array och sorteras utifrån slumptalet. Efter övningen uppdateras 
arrayen och sessionStorage-variabeln återskapas utifrån arrayen.

4.3.7 SVG-bilder
För att illustrera verbböjningar används SVG-bilder.
En standardfigur definieras i början av sidan:
<defs>

<g id='person' stroke-width='3' fill='none' viewBox='0 0 100 100'>
  <circle cx='100' cy='45' r='26' id='body0' />
  <circle cx='90' cy='42' r='3' id='body1' />

....
</g>

</defs>

Sedan ritas denna figur fem gånger, genom att hänvisa till dess id. För tredje 
person singular (han) ser det till exempel ut så här:
<use xlink:href='#person' stroke='#B200FF' />

SVG-information sparas i databasen i tabellen image som datatypen blob. På 
webbplatsen sparas den som en instansvariabel i klassen Verb. 
SVG-informationen som är kopplad till verbet dricka ser det exempelvis ut så 
här:
0,1,2,3,4,5,6,7NpolylineXstroke_blackXstroke-width_1Xpoints_31,97 56,97 
66,71 28,68 35,94NpolylineXstroke_#ff00ffXstroke-width_1Xpoints_38,81 
51,81 39,84 52,87 44,89 48,92 NpolylineXstroke_#000000Xstroke-
width_2Xpoints_47,66 46,41 91,56

Om verbet inte har någon SVG-information (instansvariabeln är en tom sträng) 
visas endast standardfiguren. Annars ritas en ny figur enligt SVG-
informationen. Detta går till genom att strängen bryts upp utifrån styrtecknen N, 
X och _. Siffrorna i första delen talar om vilka former (kroppsdelar) i 
standardfiguren som ska användas. Resten talar om vilka former som ska ritas 
samt vilka egenskaper de ska ha.

Figur 39 nedan visar resultatet för verbet dricka.
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Figur 39. SVG-bilder för att illustrera verbens böjningsformer.

4.3.8 jQuery
JavaScript-biblioteket jQuery används framför allt i övningarna. Där används 
det bland annat för att dölja eller visa ordens/meningarnas transkribering. I 
flervalsövningen används jQuery till exempel för att animera rutorna när 
användaren har klickat i dem. I de övriga övningarna används jQuery för att 
användaren ska kunna dra och släppa rutorna.

I ordlistan på startsidan (words.php) sorteras orden efter ordtyp. Användaren 
kan välja att visa eller dölja alla ord med samma ordtyp. Bilder med pilar som 
pekar uppåt eller nedåt används för att illustrera om ordtypen är synlig eller 
inte. För detta används metoderna slideToggle() och toggleSlide().

Samma metoder används på sidan sentences.php för att sortera meningarna 
efter svårighetsgrad.
 
Varje mening kan ha en ljudfil kopplad till sig. I JavaScript-klassen Sentence 
kontrolleras om meningen har något ljud. Om så är fallet skapas ett bildelement, 
som visar en bild med en högtalarsymbol, vars klass är ’play’ och id är samma 
som namnet på ljudfilen.

På sidan sentences.php kan användaren klicka på högtalarsymbolen och 
höra ljudfilen. Till detta används jQuery-metoden click() för att en funktion ska 
anropas varje gång man klickar på ett högtalarelement. Den funktion som 
anropas spelar upp ljudfilen.
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På sidan challenges.php finns det länkar till två sorters meningsförhör. I ett 
av dessa förhör ska man svara genom att klicka på den ruta som innehåller rätt 
mening. Att klicka på högtalarsymbolen för att höra ljudfilen fungerar inte 
eftersom man då automatiskt skulle gissa på meningen. Därför används jQuery-
metoden mouseover() för att en funktion ska anropas varje gång man hovrar ett 
högtalarelement. Den funktion som anropas spelar upp ljudfilen.

4.3.9 JavaScript
De viktigaste JavaScript-klasserna är:

• letter
Har instansvariablerna name, sound, hex, nr, sun, rightjoin samt 
metoden make.
Name är bokstavens namn. Sound är dess transkribering. Hex är dess 
Unicode-nummer. Sun är en bool som anger om bokstaven är en 
solbokstav, om första bokstaven i ett ord är en solbokstav eller inte 
påverkar hur ordet ser ut i bestämd form. Rightjoin anger hur bokstaven 
skrivs ihop med andra bokstäver, bokstäver som alif, dal och thal har 
denna egenskap. Nr motsvarar det ordningsnummer som bokstaven har i 
arrayen alphabet, där alla bokstäver sparas. Metoden make skapar 
bokstavens HTML-kod.
Alla tecken i det arabiska alfabetet, samt ytterligare tecken som behövs 
för att skriva på arabiska, samt punkt, kommatecken och frågetecken, 
har skapats som instanser av denna klass. Dessa instanser har också 
lagts i en array – alphabet.

• Verb
Används för att lagra information om och visa alla verb. Gäller både 
verb som står för sig själv på sidan words.php och verb som ingår i 
meningar på sidan sentences.php
Instansvariabler är bland annat verbets rot, verbform, svenska 
översättningar, SVG-information, tema och ljud.
Verben skapas utifrån verbets rot, information om verbform samt den 
mellersta vokalen i nutids- och dåtids-formen.
De viktigaste metoderna:
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• makeWordList
Visar ordet i den ordlista som syns till vänster på startsidan 
(words.php). Det som visas är ordet på arabiska (grundformen), 
ordet transkriberat och ordet på svenska. Dessa tre ord finns i varsitt 
span-element som i sin tur ligger i ett div-element. När användaren 
klickas på div-elementet anropas funktionen simpleVerb.
Använder sig av DOM-manipulering, dvs JavaScript-funktioner som 
createElement(), appendChild(), className och innerHTML. De 
nya DOM-objekt som skapas läggs i ett av två möjliga div-element 
på sidan words.php, beroende på om verbet har verbform 1 eller 
inte. Det gör att de enkla verben visas högst upp i ordlistan, och de 
svåra visas längst ned.

• makePresens
Returnrerar tre arrayer som används för att visualisera de fem 
vanligaste nutidsformerna. De två första arrayerna innehåller två 
versioner av ordet på arabiska, den tredje innehåller ordet 
transkriberat. Syftet med att ha två versioner av ordet på arabiska är 
att vissa bokstäver ska markeras med färg.

• getInfo
Används när ett verb ingår i en mening på sidan sentences.php. 
Returnerar information om en viss böjningsform av ordet. 
Informationen returneras i form av en array med ordet på arabiska, 
ordet transkriberat, ordet på svenska (med information om 
böjningsform) och en sträng där det står ’verb’.

• makeAllForms
Visar alla böjningsformer av ordet. Använder DOM-manipulering.

• addToUserWordList
Returnerar en array med information om ordet som används för att 
spara information om det i användarens ordlista. 

• makeUserWordList
Lägger till ordet i användarens egen ordlista, som visas på sidan 
words.php. Använder DOM-manipulation.

• getConjugation
Hjälpfunktion till de fyra senast nämnda funktionera. Ordets 
stammar (en för nutid och en för dåtid) skapas redan vid 
konstruktionen av instansen utifrån ordets rot och verbform. 
Metoden getConjugation har två parametrar (isPerfekt och person). 
Utifrån parametrarna skapas en bestämd böjningsform av ordet (till 
exempel dåtid han eller nutid jag). Tar ordets stam och lägger till 
affix för att skapa böjningsformen. 
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• getVisual
Visar ordet med rotbokstäverna markerade. Använder DOM-
manipulering. Denna funktion används på sidan 
grammar_verbform.php som visar alla ord sorterade efter 
verbformen. Sidan nås från en länk på words.php

• getRoot
Ordets rot visas med arabiska bokstäver, tillsammans med en text 
med en onclick-funktion som anropar metoden RootSearch(x) där x 
är rotens id. Syftet är att användaren ska klicka på en länk med 
ordets rot och sedan få se alla ord med samma rot.

• getVerbformLink
Returnrerar en sträng som innehåller en länk med information till 
ordets verbform. Länken går till sidan grammar_verbform.php#vfx 
där x är ordets verbform.

• CWord
Används för att lagra information om och visa alla ord som inte är verb. 
Gäller både ord som står för sig själv på sidan words.php och ord som 
ingår i meningar på sidan sentences.php
Instansvariabler är bland annat ordets rot, bin (binärsträng för ordet på 
arabiska), svenska översättningar, bildinformation, tema, ljud och 
ordklass. Det finns även bland annat fem instansvariabler (extra2, 
extra5, extra6, extra7, extra8) som kommer från tabellen words_extra 
(dessa är vanligtvis tomma). Instansvariabeln sinplu kan ha följande 
värden: 11 = regelbunden plural, 10 = bruten plural, 00 = ordet finns 
bara i en numerus-form. Instansvariablen maskfem kan ha följande 
värden: 00 = ordet finns bara i ett genus, 11 = regelbunden 
femininumändelse, 10 = ej regelbunden femininumändelse. 
Instansvariabeln grammar anger vilken grammatisk form ordets 
grundform är i. Eftersom det finns tre genus 
(maskulinum/femininum/inte relevant) och tre numerus 
(singular/plural/inte relevant) så finns det nio olika grammatiska former.
De viktigaste metoderna:
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• makeWordList
Visar ordet i den ordlista som syns till vänster på startsidan 
(words.php). Det som visas är ordet på arabiska (grundformen), 
ordet transkriberat och ordet på svenska. Dessa tre ord finns i varsitt 
span-element som i sin tur ligger i ett div-element. När användaren 
klickar på div-elementet anropas funktionen simpleWord.
Använder sig av DOM-manipulering, dvs JavaScript-funktioner som 
createElement(), appendChild(), className och innerHTML. Var de 
nya DOM-objekt som skapas placeras någonstans beror på vilken 
ordtyp det är. Syftet med att ha ord av samma ordtyp i samma div-
element är att användaren kan dölja eller visa alla ord av samma 
ordtyp i taget. 

• fillBoxes
Returnrerar arrayer som används för att visa de vanligaste formerna 
av ordet. Två hjälpmetoder används till detta:
• getNumbers

Returnerar en array som anger vilka former av ordet som bör 
visas. Vilka former av ordet som bör visas räknas ut utifrån 
instaansvariablerna grammar, maskfem och sinplu.

• getConjugation
Returnrerar en viss gramamtisk form av ordet. Om man hämtar 
grundformen används helt enkelt bin (binärsträngen för ordet på 
arabiska). Om man hämtar en pluralform och ordet har 
regelbunden plural, eller om man hämtar en femininform och 
ordet har regelbunden femininum, används bin plus suffix. Om 
ordet inte har regelbunden plural/femininum så används någon 
av binärsträngarna från tabellen words_extra (extra2, extra5 
osv).
Metoden har parametrarna gr och isSentence. gr talar om vilken 
grammatisk form som ska hämtas. isSentence som talar om ifall 
ordet ska användas i en mening eller inte. Om isSentence är false 
returneras ordet på arabiska samt transkriberat. Om isSentence är 
true returneras istället en array med siffror som motsvarar varje 
bokstav i ordet.

• getInfo
Används när ett ord ingår i en mening på sidan sentences.php. 
Returnerar information om en bestämd böjningsform. Returnerar en 
array med ordet på arabiska, ordet transkriberat, ordet på svenska 
(med information om böjningsform) och en sträng vars innehåll 
beror på vilken ordtyp det är.
Ordet behandlas som en array av siffror för att enklare kunna 
manipuleras. Metoden använder getConjugation som nämndes nyss 
samt följande hjälpmetoder:
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• getGenitiv
Lägger till suffix för possessiva pronomen (till exempel mitt, 
ditt). Metoden kontrollerar sista bokstaven för att eventuellt ta 
bort eller byta ut den och lägger sedan till suffixet.

• getTense
De flesta ord är i nominativ i sin grundform. Denna metod 
omvandlar ordet till ackusativ eller genitiv. För de flesta ord görs 
det genom att lägga till vokalen fathahtan (ackusativ) eller 
dammahtan (genitiv) på slutet. Ord i maskulinum respektive 
femininum plural med regelbunden plural får ett annat sorts 
suffix.

• getAl
Gör ordet till bestämd form. Om ordet börjar på en solbokstav 
sker det genom att lägga till ’al’  i början samt dubblera första 
bokstaven i ordet. Om inte sker det genom att lägga till ’al’ i 
början. L:et i ’al’ ska inte uttalas om ordet börjar på en 
solbokstav, annars ska det uttalas. Om ordet slutar på dubbel 
vokal (dammahtan, fathathan eller kasrahtan) så byts den ut till 
sin korta motsvarighet (dammah, fathah eller kasrah).

• makeAllForms
Visar varje form av ordet i sex varianter (kombinationer av 
nominiativ/ackusativ/genitiv och bestämd/obestämd form). För 
substantiv visas även ordets grundform med sina suffix för 
possessiva pronomen (till exempel mitt, ditt). Som hjälpmetoder 
används getConjugation, getTense och getAl, samt getGenitiv för 
substantiv. Använder DOM-manipulering.

• addToUserWordList
Returnerar en array med information om ordet som används för att 
spara information om det i användarens ordlsita. 

• makeUserWordList
Lägger till ordet i användarens egen ordlista, som visas på sidan 
words.php. Använder DOM-manipulation.

• getRoot
Ordets rot visas med arabiska bokstäver, tillsammans med en text 
med en onclick-funktion som anropar metoden rootSearch(x) där x 
är rotens id. Om rotens id är lika med 1 betyder det att ordet saknar 
rot. Isåfall skrivs det i texten och onclick-funktionen anropar 
metoden rootSearch(1).
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• Sentence
Används för att lagra information om och visa alla meningar. Har 
instansvariablerna id, swedish (meningen på svenska), advanced (två 
bitar som anger hur svår meningen är), word (en array med alla ord som 
ingår i meningen) och sound (eventuell ljudfil).
Klassen har två metoder:
• addWord

Lägger till ett nytt ord på en bestämd plats i arrayen words.
• getCompleteInfo

Visar meningen på arabiska, meningen transkriberad, meningen på 
svenska och meningen översatt ordagrant. Om instansvariabeln 
sound inte är en tom sträng så lägger den till en högtalarsymbol med 
samma id som ljudfilen. Använder sig av DOM-manipulering.
Flera div-element skapas, bland annat ett för meningen på arabiska, 
ett för meningen transkriberad och ett för meningen översatt 
ordagrant. En for-loop går igen om alla objekt i arrayen word. För 
varje varv skapas anropas getInfo() för det objektet, som nämnts 
tidigare så returnerar denna funktion en array. Ett span-element 
skapas, det får klassnamnet ’arabic’ (ska visas med större 
teckenstorlek) samt elementet nummer tre i arrayen som 
returnerades (en sträng som har med objektets ordtyp att göra, detta 
klassnamn avgör vilken färg ordet visas med). Span-elementet får ett 
id som beror på meningens och ordets id. Span-elementet får en 
onmouseover- och en onmouseoutfunktion med parameter samma 
som elementets id. Innehållet är samma som element noll i arrayen 
(ordet på arabiska). Samma sak görs för element ett (ordet 
transkriberat) och två (ordet på svenska med information om 
böjningsform).

Det finns några viktiga funktioner som inte är kopplade till någon klass. 
Framför allt dessa:

• arabicFromArray
Tar som parameter en array med heltal. Returnerar en sträng med 
arabisk text. 
Helt enkelt en for-loop som för varje varv anropar 
alphabet[arr[j]].make(), där arr är arrayen och j är uppräkningsindex i 
loopen. alphabet är den array som innehåller arabiska bokstäver i form 
av instanser av klassen letter.
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• makeArabic
Tar som parameter en binärsträng. Returnerar en sträng med arabisk 
text.
Tar sex binärtecken i taget och gör om dem till siffror med JavaScript-
metoden parseInt(x, 2) där x är binärsträngen och lägger dessa siffror i 
en array. Anropar sedan metoden arabicFromArray.

• makeArabicNoVowel
Som ovan men tar bara med arabiska tecken som inte innhåller vokaler. 
Dessa är enkla att sortera bort eftersom de har ordningsnummer 40 och 
uppåt i arrayen alphabet.

• phoneticFromArray
Tar som parameter en array med heltal. Returnerar en sträng med 
transkriberad arabiska.
Använder en for-loop. I normalfallet anropas alphabet[arr[i]].sound. 
Men det finns undantag. Det gäller de arabska bokstäverna alif, waw 
och ya. Waw transkriberas ’w’, ya transkriberas ’y’ och alif transkriberas 
inte alls i normalfallet. Men om alif föregås av den korta vokalen fathah 
och har sukun eller ingen vokal efter sig ska den kombinationen 
transkriberas som långt a: ’aa’. Om ya föregås av korta vokalen kasrah 
och har sukun eller ingen vokal efter sig ska den kombinationen 
transkriberas som långt i: ’ii’. Om waw föregås av den korta vokalen 
dammah och har sukun eller ingen vokal efter sig ska den 
kombinationen transkriberas som lång u: ’uu’. Den här kontrollen görs 
under loopen (om uppräkningsvariabeln är lika med 2 eller mer 
kontrolleras aktuellt element i arrayen plus de två tidigare) och efter 
loopen (kontrollerar det sista och näst sista elementet i arrayen).

• makePhonetic
Tar som parameter en binärsträng. Returnerar en sträng transkriberad 
arabiska.
Tar sex binärtecken i taget och gör om dem till siffror med JavaScript-
metoden parseInt(x, 2) och lägger dessa siffror i en array. Anropar sedan 
metoden phoneticFromArray.
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5 Resultat
Jag har använt mig av en enkätundersökning för att utvärdera webbplatsen.
Jag har låtit åtta personer fylla i enkäten. Sju av dem är vuxna som läser 
arabiska steg 2 på ABF. Den åttonde är en gymnasieelev som läser arabiska 
som främmandespråk.

För gruppen på ABF gick undersökningen till såhär:
En av deltagarna, här kallad användaren, satt framför datorn som var kopplad 
till en projektor. De andra såg webbplatsen (och vad användaren gjorde) 
projicerat på duken. Jag gav användaren instruktioner enligt det som står på 
första sidan i bilaga A. Därefter fick alla anonymt fylla i frågorna som finns på 
andra sidan i bilaga A. Alla deltagare var informerade om att det är ett 
examensarbete.
För gymnasieeleven gick undersökningen till likadant, fast utan andra deltagare.

Hur webbplatsen såg ut när enkätundersökningen genomfördes visas i bilaga E.

5.1 Enkätundersökning – redovisning
De betyg användaren fick sätta var mellan 5 (bästa betyg) och 0 (sämsta betyg).
Jag har sorterat betygen i fallande ordning och kommentarerna i stigande 
bokstavsordning.

Vad fick du för allmänt intryck av sidan?
Inkomna svar: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2. Medel: 3,8

Figur 40. Allmänt intryck av sidan.
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Av det du har sett hittills, hur stor nytta skulle du ha av webbplatsen för 
att lära dig arabiska?
Inkomna svar: 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2 Medel: 3,9

Figur 41. Nytta av webbplatsen.

Hur användarvänlig tycker du att webbplatsen är (är det t ex lätt att hitta 
på webbplatsen)
Inkomna svar: 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 Medel: 3,0

Figur 42. Användarvänlighet.

Vad tycker du om webbplatsens utseende?
Inkomna svar: 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2 Medel: 3,0
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Figur 43. Webbplatsens utseende.

Tycker du att webbplatsen saknar någon viktig funktion för den som vill 
lära sig arabiska? Finns det något på webbplatsen som du tycker behöver 
förbättras?
Inkomna svar:
Bättra på uttalet.
Det tycker jag inte.
Förklaring till grammatik. Varför det står som det står.
Vet ej. Väldigt många bra funktioner.
Vet ej ännu.

Tycker du att hemsidan innehåller någon viktig funktion som inte finns 
någon annanstans? Finns det något på webbplatsen som du vill lyfta fram 
som särskilt bra?
Inkomna svar:
Allt var bra tycker jag.
Att orden är vokaliserade!
Böjningar!
Ja, att det är svenska – arabiska, finns endast engelska sidor.

Här räknar jag upp fyra olika funktioner som finns på webbplatsen. Var 
vänlig betygsätt dem (5 är bästa betyg, 0 är sämsta betyg) utifrån hur stor 
nytta du tycker att man kan ha av dem:
Att man kan se hur ett ord är uppbyggt i bokstäver

Inkomna svar: 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4.Medel: 4,5.

Att man kan spara valfria ord och förhöras på dem

Inkomna svar: 5, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 2.Medel: 4.1

Att man kan se vad meningar betyder ordagrant

Inkomna svar: 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 2.Medel: 4,3
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Att man utifrån varje ord kan gå till (eventuella) meningar där ordet ingår 

och utifrån varje ord i en mening gå till mer informationen om det ordet?

Inkomna svar: 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 2. Medel: 4,4

Här får gärna lämna övriga kommentarer, synpunkter eller förslag till 
förbättringar (skriv på baksidan om platsen inte räcker till).
Inkomna svar:
Tänker att det här är en sida jag inte sett förut. Och som behövs.
Ur genussynpunkt är det lite tråkigt att rosa är kvinnofärg och blå är mansfärg.

5.2 Enkätundersökning – kommentarer
De två användare som fick utföra uppgifterna hade svårare att navigera än vad 
jag hoppades på. Jag gav dem ledtrådar och konkreta instruktioner flera gånger. 
Å andra sidan var det kanske en stressad situation. Användaren på ABF gjorde 
uppgiften inför resten av klassen och gymnasieeleven gjorde uppgiften inför 
mig och två lärare. Det finns också mycket information och funktioner på varje 
sida. När jag själv besöker webbplatser som är omfattande tycker jag att det är 
rimligt att det får ta några minuter att få en överblick över vad som finns.

Några påpekade att det var svårt att bedöma webbplatsen efter att ha tagit del av 
den under så kort tid.

Kommentaren som rör uttalet antar jag gäller ljudinspelningarna. Den är rimlig 
eftersom på några av inspelningarna är det jag själv som uttalar orden. 
Samtidigt ser jag det inte som min uppgift att spela in och publicera ljud av hög 
kvalitet, tanken är att det är administratörerna som ska lägga in ljud till orden 
och meningarna. 

Jag bad om kommentarer och fick några stycken muntligt. En sade till exempel 
att han/hon tycker att just ljudinspelningarna på Internet brukar ha för snabbt 
tal.

En annan kommenterade användning av färgerna cerise för feminin form och 
blått för maskulin form. Jag tycker själv att det var klyshigt och har ändrat 
färgerna sedan dess. Från en annan fick jag förslag om att använda symboler för 
genus istället, en idé som jag har använt mig av.

En person frågade om orden är ordnade på något sätt, till exempel 
alfabetiskt. Inom ordklasserna var orden inte ordnade alfabetetiskt när 
undersökningen gjordes, det är de numera. 
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En annan påpekade att han/hon skulle vilja ha ännu mer detaljerad 
information om orden i meningarna. När det gäller till exempel meningen keyfa 
haluka – hur mår du – översattes den ordagrant med ’tillstånd (ägande 2:a 
person maskulinum singular)’. Personen önskade ännu mer tydlig förklaring. 
Jag tolkar det som att man ska visualisera att det är halu(n) som betyder 
tillstånd och ka som betyder att det är ditt (m) tillstånd. 

Enkätsvaren visar att det är webbsidan i allmänhet, och nyttan av den, som får 
bäst betyg. Det är också detta som jag har lagt ned mest tid på under projektet. 
Användarvänligheten och utseendet är det som behöver förbättras. 
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6 Diskussion
6.1 Jämförelse med mål och kravspecifikation

Det övergripande målet med detta arbete är att göra en webbplats för nybörjare. 
Webbplatsen ska minska tröskeln till att lära sig arabiska.

De övergripande målen var från början dessa:
• Man kan läsa och skriva ord innan man kan alfabetet
• Man kan förstå meningar, och skapa egna meningar, utan att förstå ord 

och grammatik.
• Individuell frihet. 

Användaren väljer själv vilka ord, vilka grammatiska former och vilka 
meningar han/hon ska lära sig.

• Webbplatsen ska fungera för självstudier, men även som komplement 
för människor som tar del av en språkkurs i verkligheten.

• Det ska finnas ett gränssnitt där administratörer kan lägga upp arabiska 
ord och meningar som visas på webbplatsen.

Det förstnämnda målet är uppfyllt. Eftersom alla ord och meningar är 
transkriberade och varje ord kan brytas upp i bokstäver behöver man inte kunna 
alfabetet innan man kan läsa och skriva de ord som förekommer på 
webbplatsen.

Det andra målet är delvis uppfyllt. Man kan förstå meningar utan att förstå 
grammatik, eftersom varje mening är översatt till svenska, både på vanligt sätt 
och ordagrant. Eftersom användaren kan se de allra flesta vanliga grammatiska 
former av alla ord som finns på webbplatsen är det också lättare att bygga egna 
meningar utan att kunna grammatiken utantill. 

Det tredje målet är uppfyllt. Användaren kan spara valfria former av valfria 
ord i sin egen ordlista. Däremot kan inte användaren spara meningar än.

Det fjärde målet anser jag är uppfyllt. En utveckling skulle kunna vara att 
göra det möjligt att lägga upp färdiga ordlistor, som till exempel innehåller ord 
som ingår i en viss lektion i en viss kurs i arabiska.

Det femte och sista målet är uppfyllt.

Den kravspecifikation som finns i kapitel 3.3 är uppfylld med undantag av att 
administratörer ännu inte kan lägga in bildfiler, SVG-information, ljudfiler eller 
teman.
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Utifrån de konkreta mål som var uppsatta från början, erfarenheter från 
litteraturstudier, jämförelse med andra webbplatser samt samtal med lärare i 
arabiska har jag kommit fram till flera krav man kan ställa på en CALL-
applikation. Dessa krav har listats tidigare i rapporten och det är dem som 
kravspecifikationen bygger på.

Nedan går jag igenom alla dessa krav ännu en gång. Först de krav som är 
konkret mätbara, tillsammans med dessa har jag skrivit kommentarer om 
webbplatsen jag har skapat uppfyller dem.

Mätbara krav:
Att ta hand om mer repetitiv, mekanisk 
inlärning och undervisning så att läraren 
kan koncentrera sig på annat under 
lektionstid.

Ja. Exempelvis att träna på 
stavning, ord och olika 
former av ord.

Ge respons på användarens skrift och tal. 
Här handlar det inte bara nödvändigtvis 
om vad som är grammatiskt korrekt utan 
även om vad som uppfattas som normalt 
och passande att säga på målspråket.

Nej.

Rätta fel och helst även förklara varför det 
är fel. 

Delvis. Övningarna rättas. De 
flesta övningar handlar om att 
välja bland flera alternativ, 
felaktiga val förklaras inte. I 
stavningsövningarna visas 
vilka bokstäver som är på rätt 
plats och vilka som är på fel 
plats.

Ge användaren möjlighet att själv rätta 
sina fel.

Nej.

Möjliggör kommunikation mellan 
människor. 

Nej.

Följer den naturliga inlärningsordningen 
enligt processbarhetsteorin.

Ja. Innehållet på webbplatsen 
ger användaren möjlighet att 
träna på alla steg:
Ord
Genom att välja grundformen 
av alla ord.
Ordklassprocedur
Genom att välja andra former 
av varje ord. Genom att välja 
’mer information om ordet’. 
Genom att se på varje ord i en 
mening ordagrant översatt.
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Frasprocedur, Satsprocedur 
och Bisatsprocedur
Meningarna är sorterade efter 
svårighetsgrad. Det är troligt 
att de meningar som 
administratörerna markerar 
som enkla mest innehåller 
frasprocedur och satsprocedur 
medan de meningar som 
administratörerna markeras 
som svåra innehåller 
bisatsprocedur. 

Däremot är det upp till 
användaren att själv välja i 
vilken ordning han/hon går 
igenom innehållet.

Analyserar användarens produktion för att 
se  var han/hon befinner sig i sin 
utveckling och utifrån det sätta in 
passande undervisning och passande 
övningar.

Nej

Jämför målspråket med modersmålet. Ja. Dels kan man se 
meningarna ordagrant 
översatta. Dels jämförs 
arabisk och svensk 
grammatik på flera av de 
statiska sidorna i grammatik-
delen.

Tränar användaren i att förstå tal och text i 
sitt sammanhang, samtidigt som 
användaren får gå in på detaljer för att öka 
förståelsen för målspråket.

Delvis. För varje ord kan 
användaren välja att se alla 
(eventuella) meningar där 
ordet ingår. Användaren kan 
se alla meningar ordagrant 
översatta och klicka på varje 
ord för mer information. För 
varje ord kan användaren se 
mer information om ordet och 
se hur ordet är uppbyggt 
bokstav för bokstav.

Tränar användaren i 
kommunikationsstrategier och 
kommunikativ kompetens.

Delvis. 
Det finns två övningar 
(flerval och drag-och-släpp) 
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där användaren får gissa 
betydelsen av slumpmässigt 
utvalda meningar, till sin stöd 
har användaren en ordlista 
över orden som ingår. Dessa 
övningar kan öva vissa 
kommunikationsstrategier 
eftersom användaren kan 
gissa betydelser av meningar 
utifrån vissa ord eller 
grammatiska former han/hon 
redan känner igen.
När det gäller kommunikativ 
kompetens lär sig användaren 
att förstå vad som är 
grammatiskt korrekt och inte. 
Däremot lär sig inte 
användaren att förstå om ett 
yttrande är möjligt, passande i 
sammanhanget och 
accepterat, förutom att 
användaren kan anta att de 
meningar som finns på 
webbplatsen uppfyller dessa 
kriterier. 

Ska undervisa i grammatik (åtminstone 
enligt de flesta forskare).

Ja. På startsidan är 
grammatiken delvis 
självförklarande eftersom 
vissa morfem är markerade 
med färg. På sidan med 
meningar översätts alla 
meningar ordagrant vilket 
förklarar grammatiken. 
Dessutom finns det statiska 
sidor som lär ut arabisk 
grammatik.

Låter användarna tala och skriva om 
sådant som angår dem och som de själva 
valt.

Nej. Däremot väljer 
användaren själv vilka ord 
han/hon vill förhöras på. 
Genom att man kan se alla 
eventuella meningar där varje 
ord ingår, och genom att man 
kan söka på meningar, har 
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användaren stor kontroll över 
vilka meningar han/hon ska ta 
del av.

Undervisar på ett sådant sätt att 
informationen lättare fastnar i 
långtidsminnet.

Delvis. Genom att man kan 
bryta upp varje ord i sina 
bokstäver kan användaren 
träna på alfabetet i ett 
sammanhang. Genom att man 
kan se eventuella meningar 
där varje ord ingår kan 
användaren träna på ord i ett 
sammanhang. Och att skapa 
sammanhang är bra om man 
vill att orden ska fastna i 
långtidsminnet.
Övningarna där användaren 
förhörs på ord ur sin ordlista 
kan användas på olika sätt. 
Om de används för att utan 
sammanhang nöta in ord är de 
inte bra, om de används som 
stöd för andra minnestekniker 
kan de vara bra. 

Är inte beroende av en viss teknologi. Ska 
inte sluta fungera bara för att exempelvis 
ett visst operativsystem byts ut.

Delvis. Under utvecklingen 
har webbplatsen testats i de 
vanligaste webbläsarna: 
Google Chrome, Mozilla 
Firefox och Internet Explorer. 
Användaren behöver inget 
plugin som Flash eller 
liknande för att använda 
webbplatsen.

Låter användaren producera eget tal och 
egen skrift.

Nej.

Har vokalisering och transkribering. Ja.
Tar inte upp för mycket eller för svår 
grammatik i början.

Ja. Användaren ska kunna ta 
del av och förstå ord och 
meningar utan att behöva ha 
kunskap om grammatik. 

Ger förklaring till grammatiken, även om 
användaren inte tvingas ta del av den.

Ja. Användaren väljer själv 
om han/hon vill bry sig om de 
ordagranna översättningarna 
av meningarna. Användaren 
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väljer själv om han/hon vill ta 
del av de statiska sidorna som 
förklarar arabisk grammatik.

Förklaringar av ord/fraser presenteras i 
samband med att dessa ord/fraser 
förekommer.

Ja. Meningarna översätts 
ordagrant. Användaren kan 
klicka på varje ord i varje 
mening för att se mer 
information om ordet.

Ger användaren möjlighet att både själv 
bestämma vilken väg han/hon ska gå 
genom applikationen och att följa en 
förutbestämd väg.

Delvis. Användaren väljer 
själv vilka ord han/hon vill ta 
del av och förhöras på. 
Orden sorteras efter ordtyp 
och inom varje ordtyp efter 
bokstavsordning. Meningarna 
sorteras efter svårighetsgrad.
De statiska sidorna som 
förklarar arabiska alfabetet 
och arabisk grammatik kan 
man med fördel ta del av i 
den förutbestämda 
ordningsföljden, men det går 
även att ta del av dem i en 
annan ordning.

Visar användaren hur lång han/hon har 
kommit.

Nej.

Har variation på övningarna. Det finns i nuläget:
Tre övningar med 
slumpmässigt valt innehåll:
Förhör på slumpmässiga 
meningar (flerval och drag-
och-släpp). Stavningsövning 
med slumpmässigt valda ord. 
Tre övningar där orden 
plockas från användarens 
egen ordlista:
Ordförhör  (flerval och drag-
och-släpp). Stavningsövning. 
Dessa sex övningar har stor 
variation eftersom innehållet 
är dynamiskt.
Dessutom finns en övning där 
användaren testas på 
alfabetets ljud. I den statiska 
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delen som förklarar 
grammatik finns det små 
självrättande frågor.

Begär ingen gentjänst för att man 
använder applikationen.

Ja. Ingen reklam. Ingen 
avgift. Ingen gentjänst begärs.

Gränssnittet ska vara självförklarande – 
det ska vara lätt att hitta. För dem som 
ändå inte förstår kan det finnas en guide.

Nej. Enkätundersökningen 
visar att navigeringen kan 
förbättras.

Användaren ska kunna söka efter ett visst 
ord.

Ja. 

Självrättning kan vara bra ibland. Ja. På de statiska sidorna som 
förklarar grammatiken finns 
frågor där användaren får 
rätta sig själv.

Har dynamiskt innehåll. Grammatik 
förklaras inte med samma exempel hela 
tiden.

Ja. Den viktigaste delen av 
webbplatsen är dynamisk. 
Böjningsformer visas för 
varje ord, grammatik (i form 
av ordagrann översättning) 
förklaras för varje mening, 
och användaren väljer själv 
vilka ord och meningar 
han/hon vill ta del av.

Användaren kan spela in sitt uttal och 
jämföra med originalet.

Nej.

Visar ord/fraser och grammatik i ett 
sammanhang.

Delvis. Ord visas i sina 
sammanhang. Däremot är inte 
meningarna del av någon 
dialog eller liknande.

Låter användaren göra olika tillval. 
Exempelvis se ordet transkriberat, se ordet 
översatt till modersmålet, se alfabetet.

Ja. Alla ord visas 
transkriberade och översatta 
till svenska. Alla meningar 
visas transkriberade, översatta 
till svenska och ordagrant 
översatta till svenska. I 
övningarna väljer användaren 
själv om orden/meningarna 
ska visas med transkribering 
eller inte. I övningarna där 
användaren får gissa 
betydelsen av meningar kan 
användaren välja en ordlista 
som tillval.
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Icke mätbara krav:
• Att underlätta inlärning – att göra inlärning mer effektiv.
• Att göra det roligare att lära sig.
• Tekniken ska vara osynlig så användaren kan koncentrera sig helt på 

språkinlärningen
• Ökar användarens motivation.
• Låter användaren vara kreativ.
• Ge användaren självförtroende att använda språket.
• Användaren ska lätt kunna hitta till viktiga resurser/funktioner.

6.2 Pedagogiska kvaliteter
Tornberg [13] beskriver på sidan 150 ett induktivt arbetssätt: Man utgår från ett 
eller flera exempel. Utifrån exemplen ska eleverna själva upptäcka en regel, 
formulera den för sig själv, jämföra med regeln som den är beskriven i 
läroboken och till sist tillämpa den i meningar som de skapar själva.

Jag anser att webbplatsen jag har skapat ger stöd för ett induktivt arbetssätt, 
även om användaren inte  kan få respons på sina egna meningar. De flesta 
böcker och webbplatser på Internet är uppbyggda så att de först förklarar en 
grammatisk regel och sedan ger en eller ett par exempel som visar hur regeln 
tillämpas i praktiken. På webbplatsen jag har skapat kan man se de flesta 
böjningsformer av alla ord som finns i ordlistan. Användaren har alltså 
möjlighet att ta del av mängder av exempel och kan därför själv upptäcka 
sammanhang och grammatiska regler utan att någon behöver förklara den. 

Jag vill påpeka att det också finns statiska sidor som beskriver arabisk 
grammatik. Dessa är uppbyggda enligt principen att användaren tar del av 
exempel, användaren får sedan frågor som rör den aktuella grammatiska regeln, 
för att få se facit får användaren klicka på en knapp.

Inlärning kan beskrivas som top-down eller bottom-up.
Top-down betyder att man utgår från helheten. Exempelvis ett julkort där texten 
är suddig, man antar att det står God jul och kontrollerar om det är rimligt. 
Bottom-up betyder att man först identifierar bitarna och sedan försöker få ihop 
dem till en helhet. [8]

Tornberg [13] skriver så här på sidan 127: ’Ordförståelse är liksom 
läsförståelse präglat av en växelverkan mellan top down- och bottom up-
processer.’

Jag vill påstå att webbplatsen både underlättar top-down-lärande och 
bottom-up-lärande. Top-down eftersom man kan bryta ner meningar i ord och 
ord i bokstäver. Bottom-up eftersom man utifrån varje ord kan få se eventuella 
meningar som ordet ingår i.
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Syftet med att lära sig ett språk är att kommunicera med andra. Den webbplats 
jag har skapat erbjuder inte möjligheten att kommunicera med andra. Men jag 
ser inte det som en stor brist. Syftet med mitt verktyg är att minska tröskeln till 
att lära sig arabiska. Man ska bygga upp ett ordförråd samtidigt som man lär sig 
alfabetet, lära sig att sätta ihop ord till meningar samtidigt som man lär sig nya 
meningar. När man väl har de nödvändiga grundkunskaperna är det dags att 
lämna datorn och börja prata med människor i verkligheten, då ska webbplatsen 
endast användas som ett komplement. 

Man skulle kunna säga att syftet med webbplatsen är att det ska gå snabbare 
för användare att minska behovet av den.

6.3 Webbplatsen i framtiden
Jag vill utveckla webbplatsen på flera sätt.

Administratörer ska kunna lägga in bildfiler, SVG-information och tema till 
orden samt ljudfiler till meningarna, detta står i kravspecifikationen men har 
inte uppfyllts än. 

Administratörerna ska kunna lägga upp dialoger. Detta är enkelt att genomföra 
genom att lägga till två tabeller i databasen, på samma sätt som alla meningar 
lagras i två tabeller. Den ena tabellen skulle innehålla namn, beskrivning och 
id-nummer för dialogen. Den andra tabellen skulle innehålla dialogens id-
nummer, ett id-nummer som hänvisar till en mening i tabellen sentence samt ett 
heltal som anger vilket ordningsnummer i dialogen som meningen ska ha.

Användaren ska kunna skapa egna meningar.
En liten uppsättningar nominalfraser kan användaren redan skapa på sidan 
http://anna.net78.net/grammar_sentence.php, se figur 44 och 45.

Figur 44. Att skapa egna nominalsatser. 
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Figur 45. Att skapa egna nominalsatser.

Att låta användarna skapa meningar utifrån befintliga ord i databasen skulle inte 
vara omöjligt att genomföra, eftersom det i princip redan är så 
administratörerna skapar meningar.

Jag skulle vilja visualisera orden i meningarna med färger. I kapitel 5.2 nämnde 
jag att en av deltagarna i enkätundersökningen påpekade att han/hon skulle vilja 
ha ännu mer detaljerad information om orden i meningarna. När det gäller 
suffix för ägande har jag redan genomfört detta. Figur 46 visar hur det såg ut 
när enkätundersökningen genomfördes och figur 47 visar hur det ser ut nu. 
Denna visualisering genomförs dock bara om ordet är i obestämd form 
nominativ.

I framtiden vill jag att alla böjningar ska visualiseras med färg på liknande 
sätt. Detta bör inte heller vara svårt att genomföra.

Figur 46. Mening med ord som har suffix för ägande, som det visades tidigare.

Figur 47. Mening med ord som har suffix för ägande, som det visas nu.

Jag tycker att en av fördelarna med webbplatsen är att den är designad så att 
den går att bygga ut.
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6.4 Etiska aspekter
Både i enkätundersökningen och i kontakten med lärare fick jag kommentarer 
om användningen av blå för maskulinum och cerise för femininum. Det ansågs 
könskonservativt och inte särskilt modernt. Jag kan bara hålla med. 

Jag tyckte också från början att det var klichéartat, men samtidigt praktiskt. 
Efter ett tag reflekterade jag inte över det alls. Det visar hur viktigt det är att 
hela tiden ta in synpunkter utifrån.

I ordlistan till vänster på startsidan visas ordens grundformer. När användaren 
klickar på något av orden visas andra genus- och numerusformer. Det innebär 
att om ordet finns i både maskulinum och femininum (som är fallet för till 
exempel adjektiv och yrken) visas maskulinum-formen i ordlistan. Anledningen 
till att jag har valt att se maskulinum som grundform (i de fall det finns två 
genus) är att maskulinum-formen oftare är kortare. Man får ofta femininum 
genom att lägga till en bokstav (ta marbuta) till maskulinum-formen.

På en webbplats som lär ut arabiska [17] står det så här:

The "ground gender" of nouns in Arabic is the masculine gender; this was 
expressed by the classical Arab linguists in their famous quote "the origin 
regarding nouns is masculinity, and femininity is a branch." [17]

Genom att jag betraktar den maskulina formen som grundformen för jag såklart 
vidare dessa tankar. Det finns egentligen ingen anledning att göra så, man kan 
lika gärna presentera femininum-formen i ordlistan och visa maskulinum först 
när man klickar.

Det är inte ovanligt att läromedel som undervisar i språk även försöker berätta 
om den kultur där språket talas. Webbkursen Basar [15] består av sex stycken 
moduler och den sjätte handlar just om kultur. Även den första modulen har en 
del som kallas ’Traditioner’ där man har citat från olika personer, just för att 
man vill visa att arabisk kultur inte är homogen [18]. Webbplatsen har flera 
olika bilder från arabvärlden.

Det är omöjligt att ge en komplett bild av arabvärlden, eftersom hundratals 
miljoner människor bor där. Själv har jag valt fyra fotografier på webbplatsen 
som ska ha anknytning till arabvärlden: siluetter av kameler i öknen, tre 
personer vid en havsstrand, en trädgård i Marocko och en ökenblomma. 
Naturligtvis ger dessa en mycket begränsad bild, och risken är stor att de 
förstärker fördomar.
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Webbkursen Hayya bina [16] kretsar kring en fiktiv resa som ett par gör till ett 
land där man talar arabiska. Varje modul börjar med blogginlägg från en av 
personerna. Det verkar som dessa blogginlägg, och även en del av dialogen, ska 
försöka vara roliga genom att skämta om män, kvinnor och svärmödrar. Jag 
anser att dessa skämt är både fördomsfulla och pinsamma. 

Min webbplats innehåller ett gränssnitt där administratörer kan lägga in nya 
ord och meningar. Det är alltså de framtida administratörerna som beslutar om 
det dynamiska innehållet på webbplatsen. Jag kommer såklart bara ge 
administratörsrättigheter till människor jag litar på. Förhoppningsvis kommer 
innehållet bli både intressant och mångsidigt, men risken finns såklart att någon 
administratör lägger upp meningar som är både fördomsfulla och kanske till 
och med olagliga.

6.5 Kunskapens roll
Idén till webbplatsen kommer från mitt eget behov som nybörjare.

Jag har själv alltid tyckt att jag har haft lätt för språk, att jag kan lära mig 
snabbt och enkelt med första bästa läromedel jag kommer över. När jag 
exempelvis ville lära mig tyska på egen hand lånade jag en bok på biblioteket, 
tryckt på 70-talet, med tillhörande kassettband. Jag upplevde stort flyt och inga 
som helst problem, efter några veckor kunde jag prata med tyskar.

När jag för några år sedan försökte lära mig arabiska upplevde jag inte alls 
samma flyt. Jag provade med olika böcker, kassettband, en cd-skiva och olika 
webbplatser på Internet. Jag tyckte att det var svårt och motigt.

Kravspecifikationen jag ställde från början utgår från det jag själv saknade 
som nybörjare i arabiska. Sedan dess har jag tagit del av litteratur, analyserat 
andra webbplatser och pratat med lärare i arabiska för att lyfta perspektivet och 
se till så att webbplatsen ska uppfylla de flesta nybörjares behov, inte bara mina 
egna.

Det är naturligt att en person med svenska som modersmål upplever språk som 
danska, tyska, engelska och spanska som enklare att lära sig än arabiska. 
Arabiska är ett semitiskt språk, de andra är indoeuropeiska språk precis som 
svenska.

Under arbetets gång har jag upptäckt många fördelar med arabiska, som gör 
språket enklare att lära sig än vad jag trodde. På webbplatsen är exempelvis alla 
ord automatiskt transkriberade. Detta skulle vara omöjligt på svenska, där 
förhållandet mellan stavning och uttal inte är lika konsekvent. Jag upplever 
också att arabiska följer sina grammatiska regler mycket mer konsekvent än 
exempelvis svenska. Rotsystemet som finns i arabiska är också en fördel, kan 
man ett ord kan man gissa sig till betydelsen av andra med samma rot.
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Eftersom arabiska kan upplevas som svårt är risken stor att många inte ens 
tänker på möjligheten att lära sig det. Eller att man, som jag för några år sedan, 
försöker lära sig men ger upp när det är motigt i början. Förhoppningsvis kan 
webbplatsen jag har skapat hjälpa till att råda bot på det. Syftet är just att 
minska tröskeln till att lära sig arabiska.

När man lär sig ett nytt språk blir ens värld större. Man kanske får nya idéer 
om vart man ska resa, vilka filmer man ska se, vilka böcker man ska läsa, 
vilken musik man ska lyssna på och vilka människor man ska lära känna. Det 
vore synd om man går miste om allt detta för att man upplever alfabetet för 
krångligt eller grammatiken för komplex. Det är just därför jag har valt att 
skapa webbplatsen.
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Bilaga A: Användarenkät
Utvärdering av webbplats
Webbplatsen är en del av mitt examensarbete. Syftet med webbplatsen är att 
göra det lättare för nybörjare att lära sig arabiska. Tack för att du tar dig tid att 
utvärdera den. Jag uppskattar ärliga svar.

Gå in på http://anna.net78.net/words.php
Med hjälp av sidan du har framför dig, försök hitta det arabiska ordet för 
’dricka’ (som är ett verb).
Hittade du det?
Ja Nej

Kan du hitta det arabiska ordet för ’jag dricker’ (dricka – nutid jag)?
Ja Nej

Lägg till ordet (dricka – nutid jag) i din egen ordlista.
Lyckades du?
Ja Nej

Klicka på en av länkarna till höger där det står ”Visa hur ordet är uppbyggt”.
Klicka på länken under där det står ”Visa på annat sätt”.
Klicka på länken under där det står ”Visa meningar där ordet ingår”.
Titta på meningen.
Klicka på ’Visa alla meningar’

Gå tillbaka till ordlistan (genom att klicka på ordet ’Ordlista’ på den rosa delen 
av kamel-bilden).
Försök hitta ordet för ’lycklig’ (som är ett adjektiv).
Hittade du det?
Ja Nej

Kan du hitta det arabiska ordet för flera ’lycklig femininum plural’?
Ja Nej

Lägg till ordet för ’lycklig femininum plural’ i din egen ordlista.
Lägg till ytterligare fyra valfria ord (så att du har sammanlagt sex ord) i din 
egen ordlista.
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I din egen ordlista ska det stå ’Övning (stavning)’. Klicka där för att göra 
övningen.
Gör övningen en eller två gånger.

Gå tillbaka till ordlistan.
I din egen ordlista ska det också stå ’Övning (flerval)’ och ’Övning (drag och 
släpp)’.
Välj en av dessa övningar och gör den en gång.

Svara nu på följande frågor.
Välj ett av svarsalternativen på varje fråga. (Du får gärna utveckla svaren längst 
ned på sidan.)

Vad fick du för allmänt intryck av sidan?
5 (helt perfekt) 4 (mycket bra) 3 (bra) 2 (godkänt) 1 (inte 
så bra) 0 (dåligt)

Av det du har sett hittills, hur stor nytta skulle du ha av webbplatsen för att lära 
dig arabiska?
5 (ovärderligt stor) 4 (mycket stor) 3 ( ganska stor)  2 
(kanske) 1 (inte alls)
0 (webbplatsen vore slöseri med min tid)

Hur användarvänlig tycker du att webbplatsen är (är det t ex lätt att hitta på 
webbplatsen)
5 (helt perfekt) 4 (mycket bra) 3 (bra) 2 (godkänt) 1 (inte 
så bra) 0 (dåligt)

Vad tycker du om webbplatsens utseende?
5 (helt perfekt) 4 (mycket bra) 3 (bra) 2 (godkänt) 1 (inte 
så bra) 0 (dåligt)

Tycker du att webbplatsen saknar någon viktig funktion för den som vill lära 
sig arabiska? Finns det något på webbplatsen som du tycker behöver förbättras?
Svar.....
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Tycker du att hemsidan innehåller någon viktig funktion som inte finns någon 
annanstans? Finns det något på webbplatsen som du vill lyfta fram som särskilt 
bra?
Svar....

Här räknar jag upp fyra olika funktioner som finns på webbplatsen. Var vänlig 
betygsätt dem (5 är bästa betyg, 0 är sämsta betyg) utifrån hur stor nytta du 
tycker att man kan ha av dem:
Att man kan se hur ett ord är uppbyggt i bokstäver: 5 4 3

2 1 0

Att man kan spara valfria ord och förhöras på dem: 5 4 3

2 1 0

Att man kan se vad meningar betyder ordagrant: 5 4 3

2 1 0

Att man utifrån varje ord kan gå till (eventuella) meningar där ordet ingår och 

utifrån varje ord i en

mening gå till mer informationen om det ordet? 5 4 3

2 1 0

Här får gärna lämna övriga kommentarer, synpunkter eller förslag till 
förbättringar (skriv på baksidan om platsen inte räcker till).
Svar....
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Bilaga B: Beskrivning Livemocha
Kursmaterialet för dem som vill lära sig arabiska består av 51 färdiga lektioner. 
Lektionerna är indelade i 10 units utspridda på 4 nivåer. Lektionerna verkar 
vara gjorda i Flash.
Varje lektion består av fyra olika delar: Learn, Review, Write och Speak.

• Learn
40 stycken ord/uttryck som presenteras genom: En bild. En ljudfil. 
Arabisk text. Svensk översättning (som visas när man klickar på en 
knapp). Det finns också knappar för att gå framåt/bakåt bland orden och 
en knapp för att spela ljudet igen.

Efter Learn kan jag välja att skapa flashcards med några av eller alla de 40 
ord/uttryck jag just gått igenom. 

• Review
 Förhör på de 40 ord/uttryck man nyss lärt sig. Det finns tre typer av 
förhör:

o Read
En text på arabiska och fyra bilder att välja mellan. Man klickar 
på en av bilderna  för att svara. Bilden får en grön ram om svaret 
är rätt och en röd ram om svaret är fel.

o Listen
Samma som Read men en ljudfil istället för en text.

o Magnet
En bild, en svensk översättning och en ljudinspelning med den 
svenska översättningen. Rutor med olika ord på arabiska. Man 
ska dra en eller flera av dem till en större ram nedanför. Grön 
ram om man svarade rätt, röd ram om man svarade fel. Även de 
individuella orden markeras (grönt om det är rätt ord på rätt 
plats, rött för fel ord eller på fel plats).

• Write 
Man får i uppdrag att skriva några fraser/meningar. En av övningarna 
går till exempel ut på att jag ska beskriva sex personer, exempelvis ’han 
är inte kort, han är lång’ och så vidare. Jag väljer själv exakt vad jag vill 
skriva. Sedan får andra Livemocha-medlemmar ge omdöme, dels poäng 
och dels skriftligt omdöme (man kan även spela in).

• Speak
Jag får en text som jag ska läsa upp. Jag kan spela in mig själv och 
lyssna på inspelningen, jag kan välja att publicera inspelningen. Andra 
Livemocha-medlemmar får ge omdöme.
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Till varje lektion finns också Skill Builder Exercise (som kan anses valfri 
eftersom lektionen blir bockad oavsett om man går igenom den eller inte). Där 
finns fyra sorters övningar: Read, Listen och Magnet (samma koncept som 
tidigare) samt Quiz. Quiz går ut på att man får se ordet på arabiska och får välja 
bland fyra svenska översättningar. Man blir klockad och om man inte svarar 
inom en viss tid får man fel på frågan.

De flashcards man har sparats kan man öppna och titta på, eller göra test på 
(flervalsövning).
Man kan även välja att spara dem som PDF.

Man ser sina framsteg på flera olika sätt: Tokens, mochapoints, teacher 
score, achievemens, course progress, course score.

Mail. Man har en inkorg. Man får ett nytt meddelande där varje gång någon 
lämnat ett omdöme på ens text eller ljudinspelning. Man kan även skicka 
vanliga meddelanden till varandra.
Det finns även chatt. 

Det finns även online-lektioner med privatlärare. Dessa kostar pengar.
Man får förslag om att lämna omdömen till personer som försöker lära sig ens 
modersmål (i det här fallet svenska).
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Bilaga C: Beskrivning Basar
Webbplatsen tycks vara gjord i Flash.
Indelad i sex moduler: Hälsningar. Bokstäver. Ord. Läs och skriv. 
Språkstruktur. Kultur.

Till orden hör: Ordet på arabiska. Ordet transkriberat. Ordet på svenska. 
Ljudinspelning. Till vissa ord finns två ljudinspelningar (en mansröst och en 
kvinnoröst).
Vissa ord har ingen arabisk text.

De arabiska orden är inte vokaliserade på de flesta sidorna.

Vissa fraser finns också på olika dialekter och talspråk.

Alla övningar utom drag-och-släpp-övningarna är självrättande.
Exempel på övningar

• Ordet på svenska. Man klickar för att se ordet på arabiska eller för att få 
höra ljudfil.

• Ordet på arabiska (med arabiska bokstäver). Man klickar för att se ordet 
på svenska.

• Ljudfil med ordet/frasen på arabiska. Man klickar för att se ordet/frasen 
på svenska.

• Ljudfil med fras på arabiska. Man ska gissa hur man svarar på frasen på 
arabiska, man klickar för att se svaret. 

• Drag- och släppövning. Ordet på svenska. Ordet på arabiska 
(transkriberat). Man får facit direkt för varje ord. Blir grönt/orange om 
man har ordet på rätt plats, annars åker det tillbaka.

• Transkriberingsövning. Ljudfil med arabiskt ord/fras. Man ska skriva 
ordet transkriberat (man klickar för att se facit). (En övning ger även 
ordet på arabiska.)

• Transkriberingsövning. Ordet/frasen på arabiska med arabisk text. Man 
ska skriva ordet transkriberat.  Man klickar för att se facit, då får man 
även se det svenska ordet (men inte för alla ord). Bra att även det 
svenska är dolt från början, då får man även träna ordkunskap.

• Lyssningsövning, arabiska bokstäver. Högtalarsymboler (klickar man på 
dem hör man en bokstav uttalas). Ett tangentbord med de arabiska 
bokstäverna (klickar man på en tangent hör man bokstaven). Går ut på 
att man ska para ihop ljudet från varje högtalarsymbol med rätt bokstav 
(på tangentbordet). Självrättande.
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• Sifferövning. Ett tal står med en stora siffror. Man ska skriva samma tal 
med en annan sorts siffror.

• Läsövning. Foto/teckning av en skylt med ett ord på arabiska (som 
betyder samma sak på svenska, t ex pizza). Man klickar för att se 
motsvarande foto där ordet har de latinska bokstäverna.

• Skrivövning. Man får ord på arabiska transkriberade. Man ska skriva 
dem med arabisk text (man har ett virtuellt tangentbord som stöd). Man 
klickar för att få facit. (Dumt att man inte får orden på svenska.)

• Skrivövning. Man får ordet på svenska och ska skriva det på arabiska. 
Virtuellt tangentbord som stöd.

• Översättningsövning. Man får en arabisk mening transkriberad och ska 
skriva den på svenska. Man får klicka för att se facit. Man kan även 
klicka för att se översättning/förklaring av frågorna.

• Översättningsövning. Man får en arabisk mening transkriberad och ska 
skriva svar på arabiska. Facit i form av transkriberat arabiska. Man kan 
klicka för översättning/förklaring av vissa ord.

• Översättning. Text på arabiska. Man ska skriva på svenska vad texten 
betyder. Man kan klicka för översättning/förklaring av vissa ord.

• Emfatiska bokstäver. Man klickar på högtalarsymbol för att höra ljudfil 
med ett ord. Man ska skriva vilka emfatiska bokstäver ordet innehåller. 
Man klickar för att se facit.

• Vilket kasus används? Man fyller i en ruta och klickar för att se facit.
• Vilket kasus står ordet i? Man fyller i en ruta och klickar för facit.
• Mening på transkriberad arabiska där ord/fras fattas. Man fyller i en ruta 

och klickar för facit.
• Vilken stam har ordet? Man fyller i en ruta och klickar för facit.
• Vilka av orden har samma stam? Man fyller i en ruta och klickar för 

facit.
• Vilken ordgrupp tillhör ordet (och vad betyder det). Man fyller i rutor 

och klickar för facit.
• Vad är klockan? Bild på en klocka. Man klickar för facit. Facit visas 

endast i form av transkriberad text.
• Vad betyder verbet? Vilket tempus står det i? Man klickar för facit?

En av resurserna på webbplatsen är en flashapplikation som fungerar så här:
Man får se ett vokaliserat ord på arabiska med stora bokstäver. Hovrar man en 
bokstav blir den blå. Klickar man på bokstaven spelas en ljudfil med dess 
namn. Man ska skriva ordet transkriberat och dess svenska betydelse. Många av 
orden har aldrig introducerast förut, men man ska kunna gissa sig till dem ändå. 
Man får som sagt höra varje bokstavs ljud men inte hela ordets ljud. 

Det finns en liknande övning med kufiska ord. 

Repetition finns i slutet av modul 1, 2, 3 och 4.
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I modul 1 (hälsningar) är repetitionen i form av övningar.

Andra exempel på resurser
• Så låter bokstäverna. Hovrar man en bokstav byter den färg, klickar man 

på den hör man dess namn.
• Hur skrivs bokstäverna. Man klickar på en bokstav och får se en 

animation som visar hur den skrivs.
• Trosbekännelsen skriven med kufisk skrift. Hovrar man ett ord blir det 

blått, klickar man hör man uttalet.
• Tangentbord. Man klickar på tangenterna och bokstaven visas i en ruta 

ovanför. Verkar inte finnas vokaler.
• Dialog. Text på arabiska. Ljudfil. Man kan klicka för att se svensk 

översättning. 

Det finns en liten ordlista, som man till exempel kan ha som hjälp i övningarna. 
Där finns orden på svenska och translittererad arabiska (inget ljud, ingen 
arabisk stavning). I senare modul finns en ordlista med ljud och arabisk text 
också.
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Bilaga D – Beskrivning hayya bina
Gjord i Flash.
Består av 16 moduler (units). Varje modul innehåller sex delar (Main dialogue. 
Working with words. Getting to know arabic script. Language note. Language 
activities. Cultural note). Varje del består av flera sidor.
Man kan gå fram och tillbaka mellan sidorna. 

På startsidan finns fyra länkar:
Go to Unit 1. Startar applikationen från början.
Resume. Går till senaste sidan man besökte.
Table of Contents. Innehållsförteckning. Därifrån kan man välja valfri modul 
och sedan valfri del inom denna modul.
User Guide. Beskrivning av applikationen.

Applikationen har en guide i form av en animerad handsymbol som pekar ut 
den rekommenderar att man ska klicka på (nästa sida, 
ljuduppspelningsknapparna).

Det finns tillval på nästan varje sida. Exempelvis: Alfabet. Transkribering av 
texten. Engelsk översättning av texten.
En ruta ’Task’ som talar om vad uppgiften/sidan går ut på. Man kan klicka för 
att visa eller dölja rutan.

Ett fiktivt par reser till en icke namngiven plats i arabvärlden. Dialogerna är 
hämtade ur deras fiktiva resa.

Varje modul börjar med ett fiktivt blogginlägg från en av de fiktiva personerna. 
Blogginlägget fungerar som en introduktion till modulen.
Sedan kommer del 1: Mail dialogue.
Åtta sidor dialog:
Ljud + transkriberad arabiska. 
LJud + arabisk text.
Ljud + transkriberad arabiska. Man kan lyssna på varje rad för sig.
Ljud + arabisk text. Man kan lyssna på varje rad för sig.
(Den rad som spelas upp just nu markeras genom att texten blir röd.)
Ljud + transkriberad arabiska. + ljudkonsoll. Med hjälp av ljudkonsollen kan 
man lyssna på ljudet, spela in sig själv och jämföra med originalet.
Ljud + arabisk text + ljudkonsol.

90



Enklare väg in i ett nytt språk – En webbkurs för nybörjare i arabiska
Anna Enbom 2013-03-08

Ljud + transkriberad text. En persons dialog är borttagen ur texten. Man kan 
klicka för att se fler och fler ord ur raden, och klicka för att se färre och färre. 
De borttagna texterna har en ljudkonsoll.
Ljud + arabisk text. En persons dialog har ljudkonsoll (men texten är inte 
borttagen).

Varje sida har tillval: Engelska. Transkriberad text (om texten är på arabiska). 
Alfabetet (om texten är på arabiska.)
Man klickar själv för att spela upp ljudet. Man kan spela upp ljudet hur många 
gånger man vill.

Del 2: Wordking with words.
Sida 1: Sex ord presenterats med ljud, bild och arabisk text. Tillval: engelska, 
transkriberad arabiska och alfabetet. 
Sida 2: Drag-och-släppövning med orden. Ljud, arabisk text, bild. Tillval: 
Transkribering och alfabetet.
Sida 3: Alla orden med ljudkonsoller (så man kan spela in sig själv och jämföra 
med originalljudet).
Sida 4: Drag-och-släppövning med orden. Ljud, arabisk text, engelsk 
översättning. Tillval: alfabetet.
Sida 5-10: Varje ord presenteras var för sig med bild, arabisk text och 
ljudkonsoll. Här kan man inte lyssna på originalet förrän man har spelat in 
något själv.

Del 3: Getting to know the arabic script.
Sida 1-3: Tre av orden från förra delen presenteras (ett på varje sida). Bild. 
Ljud. Ordet på arabiska. Man får också se ordet på arabiska med varje bokstav 
uppbruten så att den visas så som den ser ut när den står för sig själv. Tabell 
med alfabetet. När man hovrar någon av bokstäverna i ordet markeras 
motsvarande ord i alfabetet.
Sida 4: Flervalsövning. De tre orden på transkriberad arabiska. För varje ord tre 
alternativ för hur det skrivs med arabisk text. 
5: Drag-och-släpp-övning.De tre orden med arabisk text på vänstra sidan. 
Samma ord med transkriberad arabiska på andra sidan. Man förbinder orden 
genom att klicka i en ruta bredvid dem.

Del 4: Language note
Består av text och ljudfiler.
Tar bland annat upp fraser som fanns i dialogen. T ex frasen ’det här är min fru’ 
kompletteras med ’det här är min man’.
Håller läsaren aktiv genom att ställa frågor, så finns svaret på nästa sidan (eller 
dyker upp om man klickar).
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Man får exempel som ’huna sayyaara Sagheera’ = här är en liten bil. Texten 
förklarar att bokstavligt betyder det ’det här + en bil + liten’. Sedan får man som 
utmaning att själv skriva ’här är en stor väska’,’ här är en liten väska’ osv. 
Svaren finns på nästa sida
Man får mycket förklarat om fraserna. Till exempel vad de betyder bokstavligt. 
Hur de används i verkligheten (formellt, informellt osv). Om de skiljer sig 
mellan när man säger det till en man eller en kvinna.

Del 5: Language activities.
Flervalsfrågor om exempelvis arabisk kultur och de fiktiva personernas 
upplevelse av resan.
Fraser. Drag- och släpp.
Delar ur dialogen. 
En fras. Sedan ska man svara med en annan fras. Arabisk text, transkriberad 
text och ljudkonsoll.
Flervalsövning.
Rader ur dialogen på transkriberad arabiska. Man får orden i omkastad ordning 
och ska placera dem i rätt ordning. Ljudklipp till varje rad.
Alla rader i dialogen på transkriberad arabiska, omkastade. Man ska lägga dem 
i rätt ordning. Ljudklipp med hela dialogen.

Del 6: Cultural note.
Utseendet som en bok. Man ’bläddrar’ genom att klicka och dra i högra hörnet.
Text och bilder.

Modulen avslutas med en checklist om kultur och hur författarna tycker att man 
bör uppföra sig när man besöker ett arabiskt land.
Här finns också en del som kallas ’Summary’. Där ska det bland annat finnas 
dialoger på olika dialekter, men det finns inte några. Coming soon, står det.
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Bilaga E – Webbplatsens tidigare 
utseende

Figur 48. Startsida.

Figur 49. Startsida.
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Bilaga F – Arabiska tecken

Figur 50. Arabiska alfabetet. Bokstävernas namn, uttal samt olika utseenden.
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Figur 51. Arabiska vokaler. Till vänster korta vokaler och till höger dubbla vokaler. Dessa 
ingår inte i alfabetet men brukar skrivas i läromedel för att visa uttalet.
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