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1 Inledning	  
Denna	  rapport	  utgör	  slutredovisning	  för	  projekt	  TIVOLI	  –	  Teckeninlärning	  via	  
spel	  och	  interaktion.	  Projektet	  har	  genomförts	  av	  KTH	  Tal,	  musik	  och	  hörsel	  i	  
samarbete	  med	  DART	  och	  Liquid	  Media.	  Projektet	  har	  finansierats	  av	  PTS	  inom	  
ramen	  för	  innovationstävlingen	  med	  temat	  Kultur	  och	  Fritid.	  	  

2 Allmän	  information	  
	  

Företag/Organisation:	   KTH	  

DART	  

Liquid	  Media	  

Projektnamn:	   Tivoli	  

Författare	  av	  detta	  
dokument:	  

Jonas	  Beskow,	  KTH	  

Britt	  Claesson	  &	  Sandra	  Derbring,	  DART	  

Morgan	  Fredriksson,	  Liquid	  Media	  

Projektets	  tidplan	  

(från	  datum	  –	  till	  
datum)	  

11-‐09-‐01	  –	  14-‐03-‐31	  

	  

3 Sammanfattning	  
	  

Projekt	  tivoli	  har	  haft	  som	  mål	  att	  utveckla	  ett	  verktyg	  och	  en	  plattform	  för	  att	  
träna	  kommunikation	  med	  tecken,	  ofta	  kallat	  tecken	  som	  stöd	  eller	  tecken	  som	  
AKK	  (alternativ	  och	  kompletterande	  kommunikation)	  vilket	  är	  en	  utbredd	  och	  
viktig	  kommunikationsform	  bland	  personer	  med	  olika	  kognitiva	  och	  språkliga	  
funktionsnedsättningar.	  Projektet	  har	  siktat	  högt	  både	  på	  ett	  tekniskt	  plan	  och	  i	  
termer	  av	  upplevelse/engagemang	  hos	  användarna.	  Tekniskt	  så	  har	  vi	  strävat	  
efter	  att	  utnyttja	  och	  utveckla	  avancerad	  teknologi	  för	  att	  möjliggöra	  såväl	  
inmatning	  av	  verkliga	  tecken	  från	  användaren	  samt	  uppspelning	  av	  teckenspråk	  
via	  en	  animerad	  avatar.	  Det	  har	  varit	  lärorikt	  och	  utmanande	  och	  vi	  har	  i	  stort	  
sett	  lyckats	  med	  vår	  föresats	  –	  att	  skapa	  ett	  tekniskt	  avancerat	  men	  ändå	  
lättanvänt	  och	  engagerande	  spel.	  Dock	  har	  den	  höga	  tekniska	  
komplexiteten/målsättningen	  orsakat	  förseningar	  i	  projektgenomförandet	  vilket	  
lett	  till	  att	  bland	  annat	  försenat	  projektavslut	  samt	  att	  testperiod	  har	  fått	  
minskas	  både	  avseende	  antal	  försökspersoner	  och	  tidsperiod	  jämfört	  med	  
ursprunglig	  plan.	  
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Vi	  har	  sett	  ett	  antal	  positiva	  utfall	  från	  projektet.	  Konceptet	  som	  helhet	  har	  tagits	  
emot	  väl	  hos	  målgruppen,	  både	  bland	  barn	  som	  varit	  inblandade	  under	  
projektets	  gång,	  och	  av	  föräldrar/anhöriga,	  även	  om	  vissa	  tekniska	  problem	  
störde	  sluttesterna.	  Det	  har	  varit	  ett	  stort	  intresse	  både	  inom	  akademi	  och	  
praktiserande	  verksamheter.	  Vi	  har	  presenterat	  projektet	  på	  ett	  antal	  
vetenskapliga	  konferenser	  och	  vid	  inbjudna	  föredrag	  på	  workshops	  och	  
branschdagar.	  För	  en	  komplett	  förteckning,	  se	  kap.	  9.	  	  

Konkret	  så	  har	  projektet	  ett	  antal	  konkreta	  resultat	  som	  är	  av	  intresse	  både	  
tekniskt/vetenskapligt	  och	  samhälleligt:	  

• En	  teknik	  för	  att	  spela	  in	  och	  animera	  teckenspråk	  i	  3D,	  där	  inspelningen	  
sker	  med	  hjälp	  av	  optisk	  motion-‐capture-‐teknik	  i	  kombination	  med	  
datahandskar.	  Tekniken	  resulterar	  i	  animationer	  med	  hög	  förståelse	  
vilket	  har	  verifierats	  i	  separata	  användartester.	  	  

• En	  teknik	  för	  att	  tolka	  teckenspråkstecken	  i	  realtid	  från	  en	  användare.	  
Systemet	  bygger	  på	  Kinectsensorn	  (Microsoft	  XBOX)	  som	  kopplas	  till	  en	  
vanlig	  windowsdator.	  Systemet	  är	  tränat	  på	  tecken	  från	  ett	  antal	  
användare	  och	  klarar	  att	  känna	  igen	  tecken	  från	  tidigare	  okända	  
användare	  (som	  det	  ej	  är	  tränat	  på)	  med	  en	  träffsäkerhet	  på	  ca	  70%	  i	  ett	  
vokabulär	  på	  50	  ord.	  	  

• Ett	  teckenstyrt	  spel	  framtaget	  i	  samspel	  med	  målgruppen	  (barn	  med	  
kognitiva/språkliga	  funktionshinder)	  som	  erbjuder	  träning	  och	  
exemplifiering	  av	  teckenvokabulär	  på	  ett	  engagerande	  vis.	  	  

• Ett	  antal	  vetenskapliga	  rapporter	  och	  presentationer	  på	  
forskningskonferenser	  och	  workshops,	  och	  ett	  examensarbete	  kring	  
utvärderingen	  av	  spelet.	  	  

Vi	  hade	  medvetet	  lagt	  ribban	  högt	  i	  projektet	  beträffande	  teknisk	  utveckling,	  och	  
beträffande	  grundtekniken	  uppfyllde	  vi	  målen	  mycket	  väl	  -‐	  med	  vissa	  
förseningar	  enligt	  ursprunglig	  tidsplan,	  men	  det	  som	  gjorde	  att	  projektets	  
tidsplan	  fick	  utökas	  med	  6	  månader	  var	  framför	  allt	  att	  vi	  underskattat	  arbetet	  
med	  teknisk	  integration	  och	  att	  få	  tekniken	  att	  fungera	  i	  en	  lättanvänd	  
slutanvändarprodukt.	  	  	  

Den	  tekniska	  lösning	  vi	  valt	  för	  hårdvaran	  (Windows	  PC	  +	  Kinect)	  är	  en	  väl	  
fungerande	  kombination,	  tyvärr	  är	  det	  inte	  en	  standarduppsättning	  i	  gemene	  
mans	  hem	  (har	  man	  en	  Kinect	  så	  är	  den	  oftast	  kopplad	  till	  XBOX,	  inte	  till	  
Windowsdatorn)	  vilket	  begränsar	  användarvänligheten	  för	  lösningen.	  Vi	  tyckte	  
ändå	  att	  det	  var	  värt	  det	  med	  tanke	  på	  den	  ökade	  robustheten	  som	  Kinect	  ger	  
jämfört	  med	  webkamera.	  En	  framtida	  möjlighet	  är	  att	  bygga	  en	  version	  av	  spelet	  
utan	  igenkänning	  i	  form	  av	  en	  app	  till	  surfplatta.	  	  
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4 Bakgrund	  
	  

Många	  barn	  idag	  har	  behov	  av	  tecken	  i	  olika	  former.	  Det	  finns	  ca	  25	  000	  barn	  
som	  föds	  med	  en	  hörselnedsättning	  (HRF	  2009).	  Om	  man	  till	  detta	  lägger	  de	  
många	  barn	  som	  har	  någon	  form	  av	  kommunikationsstörning	  som	  följd	  av	  till	  
exempel	  utvecklingsstörning,	  grav	  språkstörning,	  CP-‐skada	  eller	  autism,	  är	  vi	  
uppe	  i	  ett	  stort	  antal	  barn	  som	  på	  något	  sätt	  behöver	  hjälp	  och	  stöd	  i	  sin	  
kommunikation.	  	  

Tecken	  som	  stöd	  (TSS)	  och	  tecken	  som	  alternativ	  och	  kompletterande	  
kommunikation	  används	  mycket	  i	  dessa	  grupper.	  Detta	  innebär	  att	  man	  ”lånar”	  
enskilda	  tecken	  från	  teckenspråket	  för	  att	  komplettera	  och	  förtydliga	  sin	  verbala	  
kommunikation.	  	  

Ett	  problem	  i	  sammanhanget	  är	  att	  dessa	  stödmetoder	  inte	  är	  formaliserade	  och	  
det	  råder	  brist	  på	  möjligheter	  för	  barn	  att	  få	  träning	  och	  utbildning	  i	  att	  använda	  
sig	  av	  tecken.	  Ett	  barn	  som	  är	  fött	  dövt	  får	  automatiskt	  tillgång	  till	  att	  lära	  sig	  
teckenspråk	  eftersom	  det	  blir	  barnets	  förstaspråk	  (SDR,	  2010),	  men	  ett	  barn	  som	  
behöver	  tecken	  av	  andra	  orsaker	  har	  inte	  samma	  rättighet	  och	  därmed	  inte	  
samma	  möjligheter	  att	  få	  tecken	  presenterade	  för	  sig.	  Detta	  gäller	  även	  anhöriga	  
till	  barnet	  och	  personer	  i	  dess	  närmiljö	  såsom	  lärare	  och	  pedagoger.	  

Vi	  vill	  skapa	  ett	  lekfullt	  och	  lärorikt	  spel,	  där	  barnet	  själv	  ska	  kunna	  styra	  vad	  
som	  händer	  på	  skärmen	  genom	  att	  teckna,	  och	  därigenom	  skapa	  en	  lekfull	  och	  
stimulerande	  miljö	  för	  barn	  och	  deras	  anhöriga	  att	  lära	  sig	  och	  träna	  på	  att	  
använda	  tecken.	  

5 Syfte	  och	  målgrupp	  
	  

Syftet	  med	  projektet	  har	  varit	  att	  ta	  fram	  ett	  spel	  som	  kan	  användas	  för	  att	  lära	  
ut	  och	  träna	  upp	  teckenvokabulär.	  Målgruppen	  är	  barn	  i	  en	  mental	  ålder	  av	  3-‐10	  
år	  som	  behöver	  tecken	  som	  stöd	  för	  sin	  kommunikation,	  och	  deras	  omgivning.	  
Barn	  med	  sådana	  behov	  finns	  inom	  flera	  grupper:	  barn	  med	  autism	  (1	  till	  2	  barn	  
per	  tusen,	  ca	  3000	  barn	  totalt	  mellan	  4	  och	  17	  år),	  Downs	  syndrom	  (1	  av	  800	  
eller	  ca	  2500	  barn	  under	  20	  år),	  barn	  med	  hörselskada	  (1,3	  miljoner	  personer	  i	  
Sverige,	  varav	  ca	  25	  000	  är	  hörselskadade	  från	  barndomen,	  språkstörning	  (6-‐8%	  
av	  alla	  förskolebarn)	  eller	  utvecklingsstörning	  (38	  000	  personer).	  	  

Räknar	  man	  samman	  dessa	  –	  och	  tar	  hänsyn	  till	  att	  det	  kan	  finnas	  ett	  visst	  
överlapp	  mellan	  dessa	  kategorier,	  inser	  man	  att	  målgruppen	  är	  stor,	  uppemot	  
80000-‐100000	  barn	  i	  Sverige.	  Till	  detta	  kommer	  anhöriga,	  lärare	  och	  andra	  
personer	  som	  vill	  lära	  sig	  tecken	  på	  ett	  lätt	  och	  roligt	  sätt.	  
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6 Projektets	  mål	  

6.1 Effektmål	  
Inom	  tre	  år	  efter	  att	  produkten	  finns	  på	  marknaden	  ska	  	  

• 50%	  av	  barnen	  i	  målgruppen	  produkten	  ha	  tillgång	  till	  spelet	  antingen	  
hemma	  eller	  på	  skola/fritids.	  

• Anhöriga	  till	  barn	  som	  använder	  tecken,	  och	  personer	  i	  barnens	  
omgivning	  ska	  ha	  lärt	  sig	  mer	  tecken	  (och	  därmed	  underlättat	  
kommunikation	  i	  det	  dagliga	  livet).	  

6.2 Resultatmål	  
	  

Mål	   Utfall	  

Produkten	  ska	  uppfylla	  de	  krav	  som	  är	  
definierade	  i	  kravspecifikationen.	  	  

ok	  

3-‐5	  familjer	  ska	  ha	  prövat	  spelet	  under	  2-‐3	  
månader	  och	  deltagit	  i	  en	  utvärdering.	  	  

3	  familjer	  har	  prövat	  i	  1	  
månad	  

Spelet	  ska	  vara	  redo	  att	  lanseras	  som	  en	  
första	  version.	  

Ej	  klart	  för	  bred	  
lansering	  ännu	  -‐	  viss	  
vidareutveckling	  krävs	  
pga	  det	  kräver	  en	  
hårdvarukombination	  
som	  ej	  är	  standard	  (PC	  
med	  djupsensor)	  	  

Spelet	  ska	  ha	  visats	  upp	  på	  mässor.	  	   Projektet	  har	  
presenterats	  vid	  
branchdagar	  och	  flera	  
vetenskapliga	  
konferenser/workshops	  
(se	  kap	  9)	  

Produkten	  ska	  kunna	  fungera	  med	  de	  
plattformar	  och	  utrustning	  som	  barn	  
generellt	  använder	  för	  att	  spela	  och	  umgås.	  	  	  

Spelet	  fungerar	  på	  
Windows	  PC	  men	  
teckenigenkänningen	  
kräver	  att	  man	  även	  
kopplar	  in	  en	  XBOX	  
Kinect-‐kamera.	  
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7 Redogörelse	  av	  projektresultatet	  
	  

Projektets	  resultat	  består	  av	  flera	  olika	  komponenter.	  Först	  är	  det	  en	  teknisk	  
plattform	  som	  omfattar	  nyutvecklad	  och	  innovativ	  teknik	  för	  animering	  och	  
tolkning	  av	  teckenspråkstecken.	  	  Sedan	  är	  det	  själva	  Tivoli-‐spelet	  som	  är	  byggt	  
ovanpå	  den	  tekniska	  plattformen	  och	  kombinerar	  spelgrafik	  med	  tecknande	  3D-‐
avatar	  och	  tolkning	  av	  spelarens	  tecken,	  och	  som	  tagits	  fram	  i	  samarbete	  med	  
barn	  ur	  målgruppen.	  Slutligen	  är	  ett	  resultat	  den	  användarstudie	  som	  utförts	  
med	  familjer	  ur	  målgruppen.	  	  

7.1 Beskriv	  kortfattat	  projektets	  resultat	  samt	  leverabler	  
	  

Leverabel	  1:	  Teknisk	  plattform	  för	  teckenstyrda	  spel	  	  

Den	  tekniska	  platformen	  för	  teckenspråksteknologi	  som	  har	  utvecklats	  inom	  
projektet	  består	  av	  två	  komponenter:	  en	  tecknande	  avatar	  dvs	  ett	  system	  för	  
hög-‐kvalitativ	  animering	  av	  teckenspråk	  utifrån	  motion	  capture-‐inspelningar,	  
samt	  en	  teckenigenkännare,	  dvs	  ett	  system	  som	  tolkar	  de	  tecken	  en	  användare	  
gör	  framför	  en	  kamera.	  	  

Den	  tecknande	  avataren	  drivs	  av	  motion	  capture.	  Att	  registrera	  teckenspråk	  med	  
motion	  capture	  är	  en	  teknisk	  utmaning	  och	  den	  lösning	  vi	  utvecklat	  i	  projektet	  
ligger	  i	  den	  internationella	  forskningsfronten	  (artikel	  skickas	  in	  till	  ACM	  
Transactions	  on	  Accessible	  Computing	  under	  våren).	  I	  februari	  2013	  spelades	  en	  
lista	  med	  tecken	  och	  fraser	  in	  med	  en	  tecknare	  (Britt)	  med	  hjälp	  av	  KTH:s	  
motion-‐capture-‐system	  (se	  figur	  3).	  Inspelningarna	  är	  gjorda	  med	  kombinerad	  
optisk	  mocap	  och	  datahandske.	  Tanken	  är	  här	  att	  datahandsken	  ger	  
kompletterande	  data	  då	  det	  optiska	  systemet	  falerar	  pga	  ocklusioner.	  Data	  har	  
efterbehandlats	  och	  utifrån	  detta	  har	  ett	  "skelett"	  tagits	  fram.	  Detta	  skelett,	  som	  
beskriver	  kroppens	  frihetsgrader	  och	  kan	  animeras	  från	  motion	  capture	  data,	  
ligger	  till	  grund	  för	  3D-‐avataren.	  	  

En	  speciell	  metod	  har	  tagits	  fram	  för	  att	  kombinera	  data	  från	  det	  optiska	  
systemet	  och	  datahandsken.	  Metoden	  är	  baserad	  på	  linjär	  regression	  och	  har	  
visat	  sig	  fungera	  väl.	  Metoden	  ingår	  som	  en	  del	  i	  den	  ”pipeline”	  för	  
animationsdata	  som	  tagits	  fram	  för	  ändamålet.	  Denna	  pipeline	  gör	  det	  möjligt	  att	  
med	  ett	  minimum	  av	  manuell	  intervention	  gå	  från	  rå	  inspelningsdata	  till	  färdiga	  
animationsklipp	  som	  kan	  läsas	  in	  av	  spelet,	  vilket	  kommer	  att	  underlätta	  
framtida	  kompletteringar	  av	  vokabulär	  och	  frasbibliotek.	  	  

De	  resulterande	  animerade	  tecknen	  har	  utvärderats	  i	  ett	  separat	  web-‐baserat	  
uppfattbarhets-‐	  och	  perceptionstest	  med	  teckenspråkiga	  användare.	  Ca	  75%	  av	  
tecknen	  i	  testet	  kändes	  igen	  helt	  korrekt,	  och	  om	  man	  även	  räknar	  in	  
homonymer	  (tecken	  med	  samma	  form,	  som	  endast	  skiljer	  sig	  åt	  m.a.p.	  
munrörelser)	  så	  stiger	  siffran	  till	  88%	  vilket	  jämförelser	  med	  litteraturen	  visar	  
är	  högt	  för	  en	  tecknande	  avatar.	  	  	  
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Figur	  1:	  Den	  tecknande	  avataren.	  

	  

Den	  andra	  delen	  av	  den	  tekniska	  plattformen	  -‐	  teckenigenkännaren	  -‐	  är	  även	  den	  
tekniskt	  sett	  state-‐of-‐the-‐art,	  och	  är	  byggd	  från	  grunden	  för	  att	  ha	  minimal	  
fördröjning	  och	  fungera	  i	  realtid	  på	  en	  vanlig	  PC.	  Systemet	  använder	  sig	  av	  
djupsenorn	  Kinect	  vilket	  har	  många	  fördelar	  framför	  vanlig	  webkamera.	  
Eftersom	  Kinecten	  arbetar	  med	  djupinformation	  i	  bilden	  gör	  den	  att	  systemet	  
blir	  okänsligt	  för	  användarens	  bakgrund	  vilket	  är	  viktigt	  speciellt	  i	  hemmiljö,	  och	  
at	  den	  mer	  robust	  och	  automatiskt	  gör	  en	  uppskattning	  av	  position	  för	  
användarens	  leder	  och	  lemmar	  (skelett)	  vid	  varje	  tidpunkt.	  	  

Igenkänningssystemet	  är	  datadrivet	  och	  behöver	  alltså	  tränas	  på	  ett	  antal	  
exempel	  (träningsdata).	  Ett	  verktyg	  har	  tagits	  fram	  för	  att	  underlätta	  inspelning	  
av	  träningsdata	  med	  Kinect-‐sensorn.	  Verktyget	  (se	  fig.	  5)	  gör	  det	  lätt	  att	  spela	  in	  
långa	  listor	  av	  tecken,	  där	  varje	  tecken	  sparas	  som	  en	  separat	  fil	  som	  innehåller	  
video,	  djup-‐	  och	  skelettdata,	  så	  att	  dessa	  data	  direkt	  kan	  användas	  för	  att	  träna	  
igenkännaren	  utan	  ett	  separat	  tidsödande	  uppmärknings-‐steg.	  	  

En	  lista	  med	  51	  ord	  som	  behöver	  kännas	  igen	  av	  Tivoli	  har	  använts,	  och	  
inspelningsverktyget	  har	  använts	  för	  att	  spela	  in	  dessa	  ord	  med	  ett	  antal	  
försökspersoner,	  såväl	  teckenspråkiga	  som	  otränade	  tecknare,	  totalt	  ca	  20	  
personer	  har	  spelats	  in.	  Varje	  tecknare	  gör	  alla	  tecken	  5	  gånger	  vilket	  ger	  mer	  än	  
5000	  exemplar	  totalt	  i	  databasen.	  

Igenkännigssystemet	  bygger	  på	  HMM	  (Dolda	  markovmodeller).	  Input	  till	  HMM-‐
modellerna	  är	  normaliserade	  3D-‐positioner	  och	  hastigheter	  för	  ett	  antal	  leder	  i	  
skelett-‐modellen	  från	  Kinect-‐sensorn.	  Vi	  har	  tränat	  modeller	  både	  för	  
personberoende	  och	  personoberoende	  igenkänning.	  I	  det	  första	  fallet	  tränas	  
systemet	  på	  data	  från	  en	  person.	  Då	  det	  finns	  fem	  repetitioner	  av	  varje	  tecken,	  så	  
tränar	  man	  på	  fyra	  och	  testar	  på	  den	  femte.	  	  För	  person-‐oberoende	  igenkänning	  
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tränas	  modeller	  på	  alla	  tecken	  från	  9	  av	  10	  försökspersoner	  och	  testas	  på	  den	  
10:e.	  

	  

Figur	  2:	  Skärmdump	  från	  inpelningsverktyget.	  Överst	  visas	  en	  
videosekvens	  av	  det	  som	  ska	  tecknas,	  underst	  visas	  ordet	  i	  text.	  

	  

Personoberoende	  igenkänning	  är	  vad	  som	  behövs	  om	  man	  ska	  kunna	  distribuera	  
spelet	  till	  nya	  användare	  och	  dessa	  ska	  kunna	  börja	  använda	  det	  direkt,	  utan	  
någon	  form	  av	  träningsfas.	  

Resultaten	  visar	  som	  väntat	  att	  personberoende	  igenkänning	  ger	  bäst	  resultat	  
med	  83-‐97%	  korrekt	  igenkända	  tecken,	  se	  tabell	  1.	  För	  personoberoende	  
igenkänning	  ligger	  igenkänningsnivån	  mellan	  43%	  och	  73%,	  se	  	  i	  tabell	  1.	  	  

Resultaten	  är	  mycket	  uppmuntrande,	  och	  väl	  i	  linje	  med	  (eller	  bättre	  än)	  vad	  
andra	  forskare	  rapporterat	  för	  liknande	  vokabulär.	  En	  artikel	  skickas	  till	  ACM	  
Transactions	  on	  Accessible	  Computing	  under	  våren.	  
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Tabell	  1:	  Resultat	  från	  personoberoende	  igenkänning	  (systemet	  är	  tränat	  och	  
testat	  på	  olika	  personer)	  

Participant	   Mean	  Recognition	  (%)	  
1	   56.47	  
2	   65.88	  
3	   43.53	  
4	   70.59	  
5	   69.02	  
6	   63.92	  
7	   67.45	  
8	   62.35	  
9	   58.82	  
10	   72.94	  

	  

Leverabel	  2:	  Spel	  för	  lustfylld	  och	  lärorik	  träning	  av	  perception	  och	  
produktion	  av	  tecken.	  

Den	  andra	  leverabeln	  är	  Tivolispelet	  som	  tagits	  fram	  i	  projektet	  och	  som	  
integrerar	  de	  tekniska	  komponenterna	  (avatar	  och	  igenkänning)	  med	  ett	  antal	  
engagerande	  spelmoment.	  Tivolispelet	  består	  av	  ett	  antal	  små	  spel	  som	  är	  
sammanbundna	  av	  en	  ramhistoria.	  Historien	  utspelar	  sig	  på	  ett	  tivoli	  om	  natten	  
där	  spelare	  träffar	  en	  tivolidirektör	  som	  behöver	  hjälp	  med	  alla	  busiga	  djur	  och	  
spöken	  som	  bor	  på	  tivoli	  och	  som	  härjar	  runt	  där	  om	  nätterna.	  	  
Miljöerna	  i	  spelet	  består	  av	  2D	  scenografier	  skapade	  i	  Illustrator.	  Även	  djur	  och	  
spöken	  är	  gjorda	  i	  2D	  som	  har	  animerats	  i	  spelmotorn	  Unity3D.	  	  Tivolidirektören	  
är	  en	  3D-‐avatar	  som	  består	  av	  en	  texturerad	  polygon-‐mesh	  och	  ett	  hierarkiskt	  
uppbyggt	  skelett	  som	  animeras	  genom	  att	  vi	  överför	  positionerna	  varje	  “ben”	  i	  
de	  animationer	  som	  spelats	  in	  med	  motion-‐capture.	  Tivoli	  direktören	  för	  
historien	  framåt	  genom	  att	  berätta	  vad	  som	  händer	  med	  både	  tal	  och	  tecken.	  Han	  
hjälper	  också	  till	  spelet	  genom	  att	  visa	  hur	  tecknen	  ser	  ut	  innan	  och	  efter	  barnen	  
har	  tecknat	  i	  spelet.	  
I	  de	  små	  spelen	  ger	  direktören	  olika	  uppgifter	  som	  löses	  genom	  att	  barnen	  
använder	  tecken.	  	  

	  
Spel	  1	   .Vem	  vill	  åka	  bergodalbana	  
Barnen	  får	  bestämma	  	  vilka	  djur	  det	  är	  som	  ska	  åka	  bergodalbana	  genom	  att	  
teckna	  dem.	  När	  barnen	  har	  tecknat	  djuret	  hoppar	  de	  upp	  I	  en	  en	  vagn	  och	  när	  
vagnarna	  är	  fulla	  får	  djuren	  åka	  en	  tur	  med	  bergodalbanan.	  	  

	  
Spel	  2.	  Vem	  är	  det	  som	  trillade	  ur	  bergodalbanan.	  
I	  bergodalbanan	  åker	  en	  massa	  djur,	  men	  ett	  av	  djuren	  trillar	  ur!	  När	  vagnarna	  
stannar	  så	  får	  de	  försöka	  gissa	  vilket	  djur	  det	  är	  som	  fattas.	  När	  de	  gissat	  rätt	  så	  
hittas	  djuret.	  	  
	  

Spel	  3.	  Vad	  är	  det	  som	  fattas.	  
Spökflickan	  har	  en	  utställning	  med	  alla	  sina	  fina	  saker.	  Då	  släcks	  ljuset	  och	  en	  
tjuv	  dyker	  upp.	  När	  ljuset	  tänds	  igen	  har	  något	  försvunnit.	  Vad?	  	  	  
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Spel	  4.	  Önskebrunnen	  
Någon	  har	  slängt	  en	  massa	  saker	  i	  önskebrunnen.,	  Hjälp	  direktören	  att	  plocka	  
upp	  dem	  genom	  att	  säga	  vad	  det	  är	  som	  sticker	  upp	  ur	  vattnet.	  Man	  ser	  bara	  en	  
del	  av	  saken	  och	  får	  teckna	  vad	  det	  är.	  	  	  
	  

Spel	  5.	  Stoppa	  tjuven!	  
En	  tjuv	  försöker	  knycka	  en	  massa	  saker	  genom	  att	  knyta	  fast	  dem	  i	  ballonger	  och	  
låta	  dem	  flyga	  iväg.	  Barnen	  ska	  stoppa	  tjuven	  genom	  att	  teckna	  vad	  det	  är	  som	  
flyget	  iväg.	  Då	  spricker	  ballongerna	  och	  tjuven	  åker	  fast.	  

	  

Figur	  3:	  skärmdumpar	  från	  tre	  av	  småspelen	  

	  

Leverabel	  3:	  Användarstudier	  

Projektet	  har	  genomgående	  arbetat	  med	  användarmedverkan.	  Initialt	  i	  form	  av	  
fokusgrupper,	  och	  sedan	  med	  grupper	  av	  barn	  ur	  målgruppen	  under	  
speldesignfasen,	  och	  slutligen	  en	  testfas	  med	  det	  färdiga	  spelet.	  De	  olika	  faserna	  
av	  användarstudier	  beskrivs	  i	  mer	  detalj	  i	  nästa	  avsnitt,	  här	  redogör	  vi	  endast	  för	  
slutanvändarstudien.	  	  

I	  slutanvändarstudien	  deltog	  3	  familjer	  som	  fick	  ha	  ett	  tivolisystem	  (dator	  +	  
Kinect)	  hemma	  under	  en	  period	  av	  ca	  1	  månad.	  Resultaten	  visar	  tydligt	  att	  
användbarheten	  på	  spelet	  inte	  var	  tillfyllest	  när	  testerna	  gjordes	  -‐	  det	  fanns	  
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problem	  med	  tekniken,	  både	  med	  utrustningen	  och	  i	  spelet.	  Detta	  innebar	  att	  
spelet	  ibland	  inte	  fungerade	  alls	  eller	  att	  spelet	  inte	  kände	  igen	  barnens	  tecken	  
trots	  att	  de	  utfört	  tecknet	  rätt	  eller	  att	  tecknet	  godtog	  felaktiga	  tecken.	  En	  
möjlighet	  att	  ändra	  svårighetsgrad	  mellan	  ”lätt”	  och	  ”svår”	  fanns	  i	  spelet.	  Barnen	  
använde	  i	  de	  flesta	  fall	  graden	  ”lätt”	  trots	  att	  det	  då	  innebar	  att	  igenkänningen	  
ibland	  gav	  rätt	  för	  ett	  felaktigt	  utfört	  tecken.	  I	  föräldraintervjuerna	  framkom	  det	  
att	  samtliga	  föräldrar	  tyckte	  att	  väntetiderna	  i	  TIVOLI	  var	  för	  långa.	  Tiden	  från	  
det	  att	  avataren	  tecknade	  uppgiften	  till	  att	  barnen	  skulle	  teckna	  behöver	  
förkortas	  för	  att	  underlätta	  för	  barnen	  att	  hålla	  kvar	  fokus	  och	  intresset	  för	  
spelet.	  För	  att	  göra	  det	  tydligare	  för	  barnen	  att	  veta	  när	  de	  skulle	  teckna	  svaret	  i	  
spelet	  lades	  en	  funktion	  i	  spelet	  in	  där	  en	  spegelbild	  av	  tecknaren	  (barnet)	  syntes	  
i	  spelet.	  Ett	  barns	  spelande	  protokollfördes	  6	  speltillfällen	  under	  testperioden.	  
De	  andra	  barnen	  spelade	  färre	  gånger.	  	  

I	  intervjuerna	  med	  föräldrarna	  framkom	  att	  inget	  av	  barnens	  teckenanvändande	  
i	  vardagen	  hade	  förändrats.	  Det	  hade	  inte	  heller	  barnens	  och	  föräldrarnas	  
gemensamma	  tecknande	  gjort.	  Två	  av	  tre	  föräldrar	  påpekade	  att	  deras	  barn	  hade	  
kunnat	  många	  av	  tecknen	  sedan	  innan.	  Ett	  barns	  mamma	  trodde	  att	  barnet	  hade	  
blivit	  säkrare	  på	  ett	  eller	  ett	  par	  tecken	  sedan	  hen	  spelat	  TIVOLI.	  

Efter	  sluttestperioden	  har	  spelet	  uppdaterats	  i	  flera	  hänseenden	  baserat	  på	  
resultat	  och	  kommentarer,	  bl.a.	  har	  väntetiderna	  kortats	  väsentligt.	  	  

En	  mer	  utförlig	  beskrivning	  av	  slutanvändarstudien	  och	  dess	  resultat,	  samt	  
ytterligare	  förslag	  på	  förbättringsområden	  kommer	  beskrivas	  i	  ett	  pågående	  
examensarbete	  av	  logopedstudenterna	  Johanna	  Starck	  och	  Elenor	  Axelsson.	  
Rapporten	  väntas	  vara	  klar	  i	  juni	  2014.	  	  

7.2 Viktiga	  insikter	  
	  

• Det	  är	  viktigt	  att	  i	  mesta	  mån	  behålla	  flexibilitet	  under	  utvecklingen.	  I	  det	  
här	  fallet	  hade	  vi	  intentionen	  att	  skapa	  ett	  spel	  som	  helt	  utgick	  från	  
barnens	  perspektiv,	  men	  trots	  detta	  låste	  tekniska	  och	  kostnadsmässiga	  
faktorer	  oss	  vid	  lösningar	  som	  inte	  var	  optimala.	  	  Då	  det	  visade	  sig	  att	  
igenkänningen	  satte	  upp	  tydliga	  ramar	  för	  vad	  som	  gick	  att	  göra	  tempo	  
och	  strukturmässigt	  i	  spelet	  fanns	  det	  inte	  möjlighet	  att	  göra	  nya	  motion-‐
capture	  inspelningar	  vilket	  gjorde	  att	  speldesignen	  enbart	  kunde	  ändras	  
till	  vad	  som	  gick	  att	  göra	  med	  de	  existerande	  dialogerna.	  Nu	  var	  det	  inte	  
möjligt	  då	  tekniken	  för	  både	  igenkänning	  och	  teckeninspelning	  
utvecklades	  samtidigt	  som	  spelet.	  	  Men	  i	  framtiden	  bör	  vi	  spela	  in	  
animationer	  först	  efter	  att	  spelet	  testats	  och	  tweakats	  mer	  tillsammans	  
med	  spelare.	  

• Setup:en	  med	  en	  kinect	  och	  en	  dator	  i	  hem	  miljö	  är	  svårkontrollerad.	  Vi	  
råkade	  ut	  för	  fel-‐igenkänningar	  där	  systemet	  trodde	  att	  både	  cyklar	  och	  
skrivbordsstolar	  var	  människor	  och	  försökte	  känna	  igen	  dessas	  rörelser	  
istället	  för	  barnets.	  	  

• Vi	  underskattade	  tiden	  och	  den	  mängd	  arbete	  som	  var	  nödvändigt	  för	  att	  
integrera	  de	  olika	  delarna	  till	  en	  gemensam	  mjukvara.	  
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Tidsuppskattningen	  för	  utvecklingen	  av	  komponenterna,	  var	  för	  sig,	  var	  
relativt	  väl	  uppskattad	  men	  de	  många	  ändringar	  som	  krävdes	  av	  
komponenterna	  för	  att	  få	  dem	  att	  passa	  ihop	  ledde	  till	  förseningar.	  	  

• Tempot	  är	  oerhört	  viktigt	  för	  att	  behålla	  intresset	  för	  spelet	  hos	  barnen.	  
Att	  vänta	  på	  spelet	  är	  något	  barnen	  upplever	  som	  frustrerande.	  I	  viss	  går	  
det	  kan	  man	  komma	  runt	  det	  genom	  att	  låta	  igenkänning	  starta	  innan	  
man	  ber	  barnen	  teckna	  och	  att	  ha	  en	  feedback	  som	  är	  startar	  så	  fort	  man	  
har	  känt	  igen	  ett	  tecken.	  För	  att	  få	  en	  mer	  naturlig	  interaktion	  kan	  det	  
vara	  värt	  att	  undersöka	  om	  det	  är	  möjligt	  att	  ta	  fram	  en	  kontinuerlig	  
igenkänning	  som	  inte	  kräver	  en	  startposition.	  

8 Redogörelse	  av	  projektets	  genomförande	  

8.1 Genomförandeplan/tidplan	  
	  

Inledande	  fokusgrupper	  –	  behovsanalys	  (genomfört	  sept-‐dec	  2011;	  enligt	  
plan)	  

För	  att	  analysera	  behoven	  hos	  slutanvändarna	  utfördes	  fokusgrupper	  med	  
personer	  som	  kunde	  tänkas	  ha	  insikt	  i	  detta.	  Från	  början	  var	  tanken	  att	  tala	  
enbart	  med	  föräldrar,	  men	  senare	  beslutades	  det	  att	  även	  inkludera	  personer	  
som	  arbetar	  med	  barn	  som	  behöver	  tecken	  i	  sin	  kommunikation.	  Denna	  grupp	  
har	  ofta	  en	  stor	  kunskap	  om	  barnen	  och	  vilka	  faktorer	  som	  motiverar	  dem	  till	  
aktivitet.	  	  

Två	  fokusgrupper	  genomfördes,	  den	  första	  med	  personal	  på	  en	  specialförskola	  
och	  den	  andra	  med	  föräldrar	  till	  barn	  med	  funktionsnedsättning.	  Barnen	  som	  
intervjuobjekten	  hade	  kontakt	  med	  varierade	  i	  såväl	  funktionsnedsättning	  som	  
ålder,	  men	  det	  handlade	  om	  barn	  med	  en	  kognitiv	  nedsättning	  i	  åldrarna	  fem	  till	  
nio	  år.	  Intervjuerna	  spelades	  in	  då	  de	  utfördes,	  med	  samtycke	  av	  deltagarna.	  De	  
var	  strukturerade	  så	  att	  redan	  vid	  intervjutillfället	  gjordes	  anteckningar	  utifrån	  
tidigare	  uppsatta	  nyckelord	  eller	  kategorier.	  Vid	  behov	  under	  samtalen	  skapades	  
nya	  nyckelord.	  Inspelningarna	  transkriberades	  sedan	  grovt	  och	  delades	  in	  
utefter	  dessa	  nyckelord,	  som	  till	  exempel	  kunde	  vara	  ljud,	  utseende,	  innehåll,	  
inställningar	  och	  felhantering.	  	  

Deltagarna	  i	  båda	  fokusgrupperna	  uttryckte	  behovet	  av	  tydlighet	  och	  enkelhet.	  
Att	  spelet	  gav	  bra	  och	  relevant	  respons	  var	  också	  viktigt,	  liksom	  möjligheterna	  
att	  kunna	  göra	  inställningar	  för	  det	  allra	  mesta,	  som	  nivå,	  ljud,	  hastighet	  och	  
vokabulär,	  eftersom	  behoven	  hos	  användarna	  är	  väldigt	  olika.	  Det	  framkom	  
också	  att	  det	  var	  viktigt	  med	  multimodalitet.	  Sammanfattningsvis	  kom	  det	  
mycket	  förslag	  och	  idéer	  på	  inriktningar	  som	  spelet	  kunde	  ha	  innehållsmässigt.	  
Intresset	  och	  engagemanget	  var	  stort	  i	  båda	  grupperna	  för	  ett	  spel	  av	  den	  här	  
sorten.	  	  	  

Spelutveckling	  (planerat:	  	  feb	  2013,	  genomfört:	  dec.	  2013)	  
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Det	  spel	  som	  designades	  för	  att	  knyta	  samman	  de	  olika	  tekniska	  beståndsdelarna	  
till	  en	  helhetsuplevelse	  utvecklades	  och	  förändrades	  under	  flera	  iterationer.	  
Spelets	  utformning	  var	  beroende	  av	  de	  praktiska	  förutsättningar	  som	  skapades	  
av	  de	  tekniska	  lösningar	  som	  användes	  för	  igenkänning	  av	  barnens	  tecknande	  
och	  teckenuppspelning	  på	  avataren	  och	  framför	  allt	  på	  barnens	  förmågor	  och	  
behov.	  	  
En	  grafisk	  design	  togs	  fram	  för	  att	  se	  om	  manéret	  uppskattades	  och	  var	  tydligt	  
nog	  för	  barnen.	  	  Sedan	  gjordes	  en	  prototyp	  utan	  tecken-‐igenkänning	  och	  utan	  
den	  animerade	  avataren,	  där	  en	  person	  stod	  bredvid	  och	  tecknade	  istället	  för	  
avataren.	  Tanken	  med	  detta	  var	  att	  se	  om	  den	  planerade	  interaktionen	  
fungerade	  för	  slutanvändarna.	  Det	  var	  snabbt	  tydligt	  att	  de	  arkadbetonade	  spel	  
vi	  först	  tänkt	  oss	  inte	  passade	  flera	  av	  barnen	  och	  dessutom	  inte	  skulle	  fungera	  
tempomässigt	  med	  den	  tid	  igenkänningskomponenten	  behöver	  för	  att	  känna	  
igen	  tecken.	  Här	  fick	  vi	  tänka	  om	  och	  göra	  spelet	  mer	  linjärt.	  	  	  
Efter	  detta	  togs	  ett	  manus	  fram	  som	  baserades	  på	  vad	  vi	  lärt	  oss	  vid	  
interaktionen	  med	  barnen.	  I	  manuset	  ingick	  de	  dialoger	  och	  animationer	  som	  
behövdes	  i	  spelet.	  Dessa	  spelades	  på	  video	  och	  som	  rörelsedata	  med	  motion-‐
capture	  utrustning.	  Sedan	  kopplades	  de	  olika	  beståndsdelarna	  samman	  i	  en	  
första	  version	  av	  spelet	  där	  tecken-‐igenkännaren	  kommunicerade	  med	  
spelklienten	  över	  sockets	  och	  där	  en	  tidig	  version	  av	  avataren	  visade	  tecken-‐
animationer	  i	  ett	  format	  spelades	  upp.	  I	  den	  här	  första	  integrerade	  versionen	  
ingick	  bara	  ett	  av	  småspelen.	  Igenkänning,	  grafik	  och	  animationer	  förfinades	  
sedan	  under	  flera	  iterationer.	  	  	  
Fingrar	  och	  en	  form	  av	  läppsynk	  gjorde	  att	  avataren	  fick	  ett	  tydligare	  och	  
naturligare	  rörelsemönster.	  Igenkänningskomponenten	  	  blev	  säkrare,	  	  klarade	  
fler	  ord	  och	  integrerades	  i	  klienten	  i	  stället	  för	  att	  som	  tidigare	  kommunicera	  
över	  sockets.	  Men	  vid	  nya	  tester	  visade	  det	  sig	  att	  spelet	  nu	  istället	  hade	  ett	  för	  
långsamt	  tempo	  och	  att	  det	  var	  svårt	  för	  vissa	  av	  barnen	  att	  behålla	  
koncentrationen	  under	  de	  väntetider	  som	  nu	  skapats.	  	  Ytterligare	  fyra	  småspel	  
till	  lades	  till.	  	  Animationer,	  effekter,	  grafik	  och	  programmering	  förbättrades	  och	  
samtliga	  pauser	  och	  animationer	  kortades	  för	  att	  behålla	  barnens	  
uppmärksamhet	  under	  spelet.	  

Testning	  1	  (planerat:	  augusti	  2012,	  genomfört:	  november	  2012)	  

I	  november	  2012	  genomfördes	  projektet	  första	  testtillfälle.	  Till	  DART	  i	  Göteborg	  
hade	  tre	  barn	  bjudits	  in	  för	  att	  få	  titta	  på	  den	  första	  prototypen	  av	  spelet	  och	  ge	  
synpunkter.	  Tanken	  med	  träffen	  var	  också	  att	  spela	  in	  barnen	  då	  de	  utförde	  ett	  
antal	  tecken	  för	  att	  få	  underlag	  till	  och	  en	  förståelse	  för	  hur	  lätt	  det	  skulle	  
fungera	  med	  igenkänningen.	  Av	  de	  tre	  barnen	  som	  deltog	  hade	  två	  en	  kognitiv	  
funktionsnedsättning.	  Alla	  tre	  hade	  dock	  erfarenhet	  av	  att	  använda	  tecken	  för	  sin	  
kommunikation.	  Barnen	  var	  mellan	  6	  och	  tio	  år.	  

Barnen	  instruerades	  ett	  och	  ett.	  Vi	  började	  med	  att	  introducera	  dem	  till	  spelidén	  
–	  ett	  tivoli	  med	  olika	  delar	  -‐	  genom	  att	  berätta	  samtidigt	  som	  vi	  visade	  bilder	  på	  
gränssnittet	  och	  simulerade	  vad	  som	  skulle	  hända	  vid	  olika	  val.	  Sedan	  lät	  vi	  
barnen	  utföra	  tecken	  utefter	  en	  lista	  vi	  hade	  tagit	  fram	  med	  tecken	  som	  vi	  tror	  
kommer	  att	  användas	  i	  spelet.	  Detta	  filmades	  dels	  med	  vanlig	  videokamera,	  dels	  
med	  Kinect	  för	  att	  kunna	  följa	  barnens	  rörelser.	  För	  att	  göra	  det	  tydligt	  för	  
barnen	  att	  det	  var	  nog	  med	  avståndet	  till	  kameran,	  och	  för	  att	  få	  konsekvens	  
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mellan	  dem,	  använde	  vi	  oss	  av	  en	  matta	  som	  markör	  för	  var	  man	  skulle	  stå	  när	  
man	  spelades	  in.	  Detta	  mottogs	  väl	  av	  barnen	  då	  det	  var	  en	  konkret	  sak	  att	  
förhålla	  sig	  till.	  Alla	  barnen	  var	  samarbetsvilliga	  och	  klarade	  uppgifterna	  bra	  
utifrån	  sina	  förutsättningar.	  Resultatet	  var	  givetvis	  varierande,	  och	  någonting	  vi	  
fick	  bekräftat	  var	  att	  tecken	  kan	  utföras	  på	  många	  olika	  sätt,	  någonting	  som	  vi	  
måste	  ha	  beredskap	  för	  i	  spelet.	  Dessutom	  är	  det	  extra	  svårt	  att	  veta	  var	  ett	  
tecken	  slutar	  och	  nästa	  börjar	  när	  det	  är	  barn	  som	  tecknar	  till	  kameran,	  eftersom	  
de	  inte	  står	  still	  och	  väntar	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  vuxen	  testperson.	  Endast	  
barnet	  utan	  funktionsnedsättning	  gav	  oss	  nog	  med	  underlag	  för	  att	  använda	  i	  
igenkänningen.	  	  

Teknisk	  utveckling	  1:	  teckentolk	  (planerad:	  aug.	  2012,	  genomfört:	  juni	  
2013)	  

Arbetet	  med	  teckentolkning	  har	  bedrivits	  under	  större	  delen	  av	  projektet,	  i	  två	  
olika	  faser.	  Initialt	  som	  ett	  parallellprojekt	  finansierat	  av	  skolan	  för	  
datavetenskap	  och	  kommunikation	  i	  form	  av	  ett	  examensarbete	  följt	  av	  en	  6-‐mån	  
projektanställning	  i	  samarbete	  med	  avdelningen	  för	  datorseende	  (CVAP).	  Under	  
denna	  tid	  gjordes	  ett	  proof-‐of-‐concept-‐system	  som	  visade	  potentialen	  i	  att	  
använda	  djupsensor	  (Kinect)	  för	  teckenigenkänning.	  Systemet	  var	  
färdigutvecklat	  hösten	  2012	  och	  bevisade	  att	  tekniken	  kunde	  fungera,	  men	  det	  
hade	  flera	  brister,	  bl.a.	  var	  det	  skrivet	  för	  offline-‐experiment	  (i	  MATLAB)	  och	  
alldeles	  för	  långsamt	  för	  att	  kunna	  fungera	  i	  ett	  spel	  i	  realtid.	  Därför	  inleddes	  
under	  hösten	  en	  om/ny-‐implementering	  av	  teckentolken	  i	  C++	  av	  en	  av	  
doktoranderna	  vid	  KTH	  Tal	  musik	  och	  hörsel	  (Kalin	  Stefanov).	  I	  samband	  med	  
detta	  utvecklades	  även	  ett	  nytt	  verktyg	  för	  inspelning	  av	  träningsdata.	  Tidigare	  
hade	  tecknen	  fått	  segmenteras	  manuellt,	  ett	  mycket	  tidsödande	  efterarbete,	  men	  
det	  nya	  verktyget	  sparade	  all	  data	  för	  varje	  tecken	  direkt	  vid	  inspelningen	  i	  ett	  
format	  som	  direkt	  kan	  användas	  för	  att	  träna	  klassificeraren.	  Med	  nya	  verktyget	  
spelades	  en	  ny	  databas	  in	  med	  12	  försökspersoner	  (senare	  kompletterades	  den	  
med	  10	  expert-‐tecknare).	  Det	  nya	  realtidssystemet	  visade	  högre	  precision	  än	  det	  
första	  offline-‐systemet.	  Det	  stod	  klart	  till	  sommaren	  2013	  och	  därefter	  tog	  
integrationsfasen	  vid,	  när	  teckentolken	  kunde	  byggas	  ihop	  med	  spelmotorn	  
(Unity3D).	  Initialt	  var	  detta	  tänkt	  att	  ske	  via	  en	  lös	  koppling	  (TCP/IP)	  men	  det	  
visade	  sig	  svårhanterligt	  och	  opålitligt,	  så	  en	  tät	  koppling	  via	  DLL	  (dynamically	  
linked	  library)	  implementerades	  istället.	  

Teknisk	  utveckling	  2:	  avatar	  (planerad:	  feb.	  2013,	  genomfört:	  aug.	  2013)	  

Utmaningen	  med	  att	  skapa	  en	  tecknande	  avatar	  handlar	  om	  styrning.	  
Traditionellt	  har	  två	  metoder	  använts	  i	  tidigare	  beskrivna	  arbeten.	  Den	  ena	  är	  
s.k.	  keyframe-‐animering	  av	  den	  typ	  man	  använder	  för	  tecknad	  film.	  Avatarens	  
pose	  justeras	  stegvis	  utifrån	  en	  videoinspelad	  förlaga.	  Detta	  ger	  mycket	  hög	  
kvalitet	  men	  tidsåtgången	  är	  enorm	  (storleksordningen	  dagars	  arbete	  per	  minut	  
färdig	  animation).	  Den	  andra	  metoden	  är	  skriptad/regelstyrd	  animation.	  Här	  
beskriver	  man	  handformer	  och	  rörelser	  med	  ett	  kodspråk	  som	  avataren	  sedan	  
tolkar	  till	  rörelser.	  Snabbare	  än	  keyframe-‐animering	  men	  betydligt	  mindre	  
naturliga	  rörelser.	  Vi	  ville	  i	  detta	  projekt	  utforska	  en	  tredje	  väg:	  motion	  capture.	  
Motion	  capture	  (eller	  mocap)	  har	  använts	  flitigt	  i	  filmproduktion	  för	  att	  fånga	  
och	  återanimera	  både	  kropps-‐	  och	  ansiktsrörelser.	  Få	  hade	  gett	  sig	  på	  att	  
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teckenspråk	  med	  mocap,	  främst	  på	  grund	  av	  svårigheter	  med	  att	  få	  alla	  markörer	  
på	  fingrarna	  att	  registreras	  korrekt	  vid	  ocklusioner	  (den	  ena	  handen	  skymmer	  
den	  andra,	  eller	  vid	  knuten	  näve	  skyms	  fingertopparna	  etc).	  Vår	  lösning	  gick	  ut	  
på	  att	  kombinera	  optisk	  mocap	  med	  enkla	  datahandskar.	  Datahandskar	  har	  
kritiserats	  för	  att	  ge	  opålitliga	  resultat	  och	  vara	  svåra	  att	  kalibrera,	  men	  genom	  
att	  använda	  mocap-‐data	  så	  länge	  det	  var	  tillgängligt,	  men	  vid	  ocklusioner	  övergå	  
till	  att	  lita	  på	  datahandskarna	  lyckades	  vi	  skapa	  ett	  system	  som	  gav	  precisionen	  
och	  datakvalitén	  från	  mocap,	  men	  med	  ökad	  robusthet	  mot	  bortfall.	  En	  artikel	  
som	  beskriver	  metoden	  håller	  på	  att	  färdigställas.	  Såvitt	  vi	  vet	  är	  vår	  lösning	  
världsunik,	  och	  resulterar	  i	  högkvalitativa	  teckenanimationer	  från	  mocap	  med	  
minimal	  manuell	  efterbehandling.	  Animationerna	  exporterades	  sedan	  i	  standard	  
3D-‐format	  (fbx)	  och	  importerades	  därefter	  till	  spelmotorn	  (unity3D)	  för	  
integration	  i	  spelet.	  	  

Testning	  2	  (planerat:	  februari	  2013,	  genomfört:	  april	  2013)	  

Nästa	  tillfälle	  med	  brukarmedverkan	  i	  utvecklingen	  av	  spelet	  skedde	  i	  början	  av	  
april	  2013.	  En	  inbjudan	  gick	  ut	  till	  de	  familjer	  och	  personal	  i	  närområdet	  som	  
tidigare	  anmält	  sitt	  intresse	  att	  delta	  i	  projektet.	  På	  grund	  av	  lov	  hade	  ett	  flertal	  
familjer	  inte	  möjlighet	  att	  komma	  de	  aktuella	  datumen,	  kontaktade	  vi	  ett	  
fritidshem	  för	  barn	  med	  språkstörning	  där	  några	  av	  barnen	  använder	  tecken	  i	  
sin	  kommunikation.	  Föräldrar	  till	  11	  barn	  samtyckte	  till	  att	  delta	  i	  testningen.	  
Sammanlagt	  deltog	  9	  barn	  och	  6	  vuxna.	  Ett	  barn	  var	  sjukt	  och	  ett	  barn	  ville	  inte	  
delta	  i	  testsituationen.	  	  

Testsituation:	  Barnen	  filmades	  först	  en	  och	  en	  när	  de	  tecknade	  80	  tecken	  som	  var	  
tänkta	  att	  ingå	  i	  spelet,	  varje	  barn	  filmades	  2	  gånger.	  Därefter	  fick	  de	  se	  ett	  
avsnitt	  ur	  spelet,	  berg-‐	  och	  dalbanan.	  Flera	  av	  barnen	  ville	  se	  avsnittet	  många	  
gånger.	  Sist	  blev	  barnen	  intervjuade	  om	  vad	  de	  tyckte	  om	  spelet	  och	  att	  bli	  
filmade.	  De	  flesta	  barnen	  uttryckte	  med	  tecken	  och	  eller	  bilder	  att	  de	  tyckte	  om	  
spelet.	  Barnen	  fick	  var	  sin	  bok	  som	  tack	  för	  hjälpen.	  	  

Testning	  3	  (planerat:	  maj	  2013,	  genomfört:	  dec	  2013-‐jan	  2014)	  

I	  samband	  med	  sista	  testperioden	  där	  3	  barn	  skulle	  testa	  spelet	  i	  hemmet	  var	  2	  
logopedstudenter	  intresserade	  av	  att	  skriva	  en	  magisteruppsats	  med	  
utgångspunkt	  från	  TIVOLI.	  Studiens	  syfte	  var	  att	  göra	  en	  pilotutvärdering	  av	  
TIVOLI.	  Uppsatsen	  beräknas	  vara	  klar	  i	  juni	  2014	  varför	  resultatet	  här	  redovisar	  
preliminära	  resultat.	  	  

Ett	  syfte	  med	  projektet	  var	  att	  undersöka	  vad	  barnen	  och	  deras	  föräldrar,	  tyckte	  
om	  spelet,	  om	  det	  framtagna	  spelet	  är	  roligt,	  lärorikt	  och	  stimulerar	  till	  att	  
använda	  tecken.	  Lär	  sig	  barnen	  nya	  tecken	  och	  förbättras	  utförandet	  av	  tecknen?	  	  

Barnen	  var	  åtta,	  nio	  respektive	  tolv	  år	  gamla	  vid	  testtillfället.	  De	  hade	  tecken	  som	  
en	  del	  i	  sin	  dagliga	  kommunikation	  och	  minst	  en	  förälder	  tecknade	  med	  dem.	  	  

Olyckligtvis	  sammanföll	  testperioden	  med	  julhelg	  och	  vintersemestrar	  samt	  
sjukdom.	  Dessutom	  visade	  det	  sig	  att	  systemet	  och	  spelet	  inte	  fungerade	  
optimalt.	  Två	  av	  barnen	  fick	  spelet	  för	  jul-‐	  och	  nyårshelgen,	  olika	  orsaker	  gjorde	  
att	  de	  inte	  spelade	  under	  helgerna.	  Ett	  barn	  fick	  spelet	  efter	  julhelgen	  men	  
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utrusningen	  fungerade	  inte	  utan	  familjen	  fick	  vänta	  på	  en	  av	  de	  andra	  
utrustningarna.	  Testperioden	  varade	  ca	  4	  veckor.	  	  

Före	  utlämnandet	  av	  spelet	  träffade	  studenterna	  barnen	  tillsammans	  med	  en	  
förälder.	  Barn	  och	  förälder	  intervjuades	  med	  hjälp	  av	  metoden	  samtalsmatta.	  Ett	  
teckentest	  utformades	  med	  ord/tecken	  som	  fanns	  i	  spelet	  samt	  några	  
kontrolltecken	  som	  inte	  fanns	  med	  i	  spelet.	  Barnen	  och	  föräldrarna	  filmades	  var	  
för	  sig	  när	  de	  gjorde	  tecknen.	  Varje	  familj	  fick	  också	  ett	  protokoll	  där	  de	  skulle	  
skriva	  in	  när	  de	  spelade,	  hur	  länge,	  upplevelsen	  av	  spelet,	  hur	  tekniken	  
fungerade.	  Efter	  testperioden	  gjordes	  nya	  intervjuer	  med	  barn	  och	  föräldrar	  om	  
deras	  upplevelse	  av	  spelet.	  Även	  teckentestet	  med	  barnen	  gjordes	  om	  för	  att	  se	  
om	  spelet	  påverkat	  ordförråd	  och	  om	  tecknen	  blivit	  tydligare.	  Barnen	  filmades	  
också	  när	  de	  spelade	  spelet	  tillsammans	  med	  en	  vuxen.	  	  

	  

8.2 Projektets	  budget	  
	  
	   Budget	   Utfall	  
PTS	   1696330	   1696330	  
Egen	  finansiering	  (KTH)	   728306	   1133306	  
Totalkostnad	   2424636	   2829636	  
	  

Projektets	  försening	  och	  extra	  utvecklingstid	  har	  bidragit	  till	  ökade	  kostnader	  
som	  i	  huvudsak	  har	  täckts	  upp	  av	  huvudsökandes	  basfinansiering	  från	  KTH.	  Den	  
extra	  kostnaden	  motsvarar	  ca	  6	  doktorandmånader	  vilket	  innebär	  405000	  kr.	  	  

8.3 Projektets	  arbetssätt	  
	  

Projektet	  har	  bedrivits	  i	  form	  av	  ett	  samarbete	  mellan	  tre	  parter	  med	  distinkta	  
roller:	  KTH,	  Liquid	  Media	  och	  DART.	  KTH	  har	  stått	  för	  projektledning	  och	  
utveckling	  av	  den	  tekniska	  plattformen	  (avatar	  &	  igenkänning).	  Liquid	  Media	  har	  
stått	  för	  spelutvecklingen	  och	  grafisk	  design,	  och	  DART	  har	  haft	  den	  primära	  
kontakten	  med	  målgruppen	  och	  hanterat	  fokusgrupper,	  utvärderingar	  och	  
bidragit	  med	  kunskap	  kring	  tecken	  som	  stöd.	  	  

Projektet	  har	  i	  sin	  uppbyggnad	  och	  angreppssätt	  varit	  genuint	  tvärvetenskapligt,	  
och	  detta	  samarbete	  mellan	  teknisk	  forskning,	  spelutveckling/design	  och	  
brukarnära	  verksamhet	  har	  varit	  en	  nyckel	  till	  att	  uppnå	  de	  resultat	  vi	  gjort.	  	  

Samarbetet	  mellan	  projektets	  parter	  har	  fungerat	  mycket	  bra,	  dock	  drabbades	  
projektet	  under	  sista	  etapperna	  av	  kraftiga	  förseningar	  pga	  tekniska	  problem	  
vilket	  gjorde	  att	  DART	  fick	  ha	  en	  mer	  avvaktande	  roll	  under	  en	  period	  av	  hösten	  
2013	  i	  väntan	  på	  att	  den	  slutliga	  prototypen	  kunde	  färdigställas.	  Rent	  fysiskt	  har	  
KTH-‐	  och	  Liquid-‐teamet	  befunnit	  sig	  på	  samma	  plats	  (KTH	  Tal	  musik	  och	  hörsel)	  
under	  projekttiden	  vilket	  varit	  idealt.	  Kontakten	  med	  DART	  Göteborg	  har	  varit	  
regelbunden,	  via	  Skype,	  telefon,	  e-‐post	  och	  flertalet	  fysiska	  möten,	  både	  på	  KTH	  
och	  på	  DART.	  
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9 Vad	  händer	  nu?	  
	  

Vi	  kommer	  att	  söka	  vidare	  bidrag	  för	  att	  utveckla	  spelet	  mot	  högre	  
användarvänlighet	  och	  mer	  komplett	  innehåll.	  Inspelning	  av	  fler	  animationer	  till	  
avataren	  är	  viktigt	  för	  att	  få	  spelets	  ramhistoria,	  instruktioner	  och	  berättande	  att	  
hänga	  samman	  bättre.	  	  

Ett	  problem	  med	  den	  nuvarande	  versionen	  är	  också	  att	  hårdvaran	  som	  krävs	  
(Windows	  PC	  +	  Kinect)	  inte	  är	  en	  standardkombination.	  En	  viktig	  
utvecklingsriktning	  för	  att	  öka	  skulle	  vara	  att	  göra	  en	  version	  av	  spelet	  för	  iPad.	  
iPad-‐versionen	  skulle	  sakna	  igenkänningskomponent,	  men	  i	  gengäld	  vara	  
tillgänglig	  för	  en	  betydligt	  större	  grupp	  av	  användare.	  De	  ingående	  teknologierna	  
i	  den	  tekniska	  plattformen	  kan	  var	  för	  sig	  användas	  i	  en	  mängd	  tillämpningar	  
som	  skulle	  lämpa	  sig	  för	  nya	  utvecklingar.	  En	  vokabulär-‐app	  med	  tecknande	  
avatar	  är	  en	  sådan,	  liksom	  sökning	  i	  teckenspråkslexikon	  med	  hjälp	  av	  Kinect.	  Vi	  
ämnar	  söka	  medel	  för	  projekt	  inom	  detta	  område	  under	  den	  kommande	  
perioden.	  	  

Beträffande	  lansering	  av	  själva	  spelet	  har	  vi	  pratat	  med	  olika	  tänkbara	  kanaler.	  
Hatten	  förlag	  (som	  specialiserar	  sig	  på	  spel	  och	  läromedel	  för	  barn	  som	  behöver	  
extra	  stöd	  i	  sin	  språkutveckling)	  har	  visat	  intresse,	  och	  även	  Spread	  The	  Sign	  
(signlanguage.eu)	  som	  planerar	  en	  portal	  för	  specialläromedel	  vill	  marknadsföra	  
spelet.	  Innan	  det	  kan	  bli	  aktuellt	  krävs	  dock	  att	  spelet	  får	  mogna,	  testas	  och	  
utvecklas	  ytterligare	  inom	  ett	  uppföljningsprojekt.	  	  

Projektet	  har	  publicerats	  och	  rapporterats	  flitigt	  i	  såväl	  akademiska	  som	  
branschkretsar.	  Nedan	  följer	  en	  sammanställning:	  

• Presentation	  (poster)	  vid	  ISAAC’12	  (International	  Society	  for	  
Augmentative	  and	  Alternative	  Communication),	  Pittsburgh,	  USA,	  augusti	  
2012.	  

• Presentation	  vid	  DART’s	  externa	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsdag,	  
Göteborg,	  November	  2012.	  

• Forskningsartikel: 
Saad Akram, Jonas Beskow and Hedvig Kjellström. Visual 
Recognition of Isolated Swedish Sign Language 
Signs. http://arxiv.org/abs/1211.3901, 2012.	  

• Presentation	   vid	   Kommunikationskarnevalen	   DART,	   Göteborg,	   6-‐7	   maj	  
2013.	  

• Presentation	   vid	  REDAH-‐dagarna,	   Lund,	   26-‐27	   september	  2013.	  REDAH	  
är	   ett	   nationellt	   nätverk	   för	   utprovare	   inom	   datorbaserade	   hjälpmedel,	  
och	  konferensen	  hade	  drygt	  100	  deltagare	  från	  hela	  landet.	  
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• En	  artikel1	  om	  korpuset	  med	  träningsdata	  för	  igenkännings-‐systemet	  blev	  
accepterat	   till	  Multimodal	   Corpora	   2013,	   en	   workshop	   som	   ägde	   rum	   i	  
Edinburgh	   i	   augusti.	   Pappret	   presenterades	   med	   ett	   föredrag	   vid	  
workshopen.	  

• Presentation	   +	   abstract	   vid	   1:st	   European	   Symposium	   on	   Multimodal	  
Communication,	  Valletta,	  Malta,	  Oktober	  2013.	  	  

• Inbjuden	   presentation	   och	   deltagande	   i	   Signing	   Creatures2	   2-‐dagars	  
workshop	   vid	   Gallaudet	   University	   i	   Washington	   DC	   i	   November	   2013.	  
Workshopen	   finansierad	   av	   National	   Science	   Foundation	   och	   är	  
”invitation	   only”	   dvs	   alla	   medverkande	   var	   inbjudna	   av	   arrangörerna	  
(Galaudet	  University	  och	  University	  of	  Southern	  California).	  

• Presentation	   kommer	   att	   ske	   vid	   ISAAC	   2014	   (International	   Society	   for	  
Augmentative	   and	   Alternative	   Communication),	   Barcelona,	   Spanien,	   Juli	  
2014.	  	  

• Två	  artiklar	  om	  den	  tekniska	  plattformen	  (avataren	  resp.	  teckentolken)	  
planeras	  att	  skickas	  till	  ACM	  Transactions	  on	  Accessible	  Computing	  -‐	  
Special	  Issue	  on	  Speech	  and	  Language	  Interaction	  for	  Daily	  Assistive	  
Technology),	  april	  2014.	  

• Examensarbete	  av	  logopedstudenterna	  Johanna	  Starck	  &	  Elenor	  Axelsson,	  
beräknas	  klart	  i	  juni	  2014.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Stefanov,	  K.,	  &	  Beskow,	  J.	  (2013).	  A	  Kinect	  Corpus	  of	  Swedish	  Sign	  Language	  Signs.	  In	  
Proceedings	  of	  the	  2013	  Workshop	  on	  Multimodal	  Corpora:	  Beyond	  Audio	  and	  Video.	  
http://www.speech.kth.se/prod/publications/files/3900.pdf	  
2	  http://signingcreatures.weebly.com/workshop.html	  


