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Sammandrag

Den här uppsatsen undersöker möjligheten att utveckla verktyg som möj-
liggör kvantitativ analys på elevtexter från det nationella provet i svens-
ka med hjälp av språkteknologiska verktyg för automatisk tokenisering,
meningssegmentering och ordklasstaggning. Texterna analyseras utifrån
årskurs, betyg och kön med hjälp av ett verktyg som möjliggör storskalig
kvantitativ analys av elevtexter, baserat på ett antal lingvistiska särdrag
som tidigare visat sig användbara.

Resultaten visar att de verktyg som undersökts lämpar sig för analys
av elevtexter, men att viss anpassning kan krävas för att uppnå samma
resultat som för standardsvenska. Detta gäller exempelvis stavfel, som
genererar felaktiga resultat vid ordklasstaggning och leder till felaktig
statistik. Resultaten av den kvantitativa analysen tyder på att flera sär-
drag såsom ord- och textlängd samt mått på läsbarhet hänger ihop med
betyg och ålder och att distributionen av vissa ordklasser kan korreleras
med betyg och kön, även om urvalet av elevtexter som funnits tillgängli-
ga för den här studien är litet och inte avsett för systematisk storskalig
lingvistisk analys.

Abstract

This thesis examines the possibility of developing tools that enable quant-
itative analysis on student texts from the nationwide writing skills test
in Swedish, using language technology tools for automatic tokenization,
sentence segmentation and POS tagging. The texts are analyzed based
on year, grade and gender using a tool that enables large-scale quantit-
ative analysis, based on a number of features which have shown to be
useful i previous studies.

The results show that the tools that have been studied are suitable
for analyzing student texts, although some adjustments could be needed
to achieve results similar to standard Swedish. This includes errors such
as spelling errors, which generates false results during POS tagging, and
leads to errors in the statistics. The results from the quantitative ana-
lysis indicate that several features, such as word length, text length and
readability measures correlate with grade and age. The distribution of
certain parts of speech also indicate that these can be correlated with
grade and gender, even though the amount of data made available for
this study is small and not intended for systematic large-scale linguistic
analysis.
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1 Inledning

Språkteknologi är ett växande tvärvetenskapligt område som används inom allt
från sökmotorer till språkinlärning. Genom exempelvis digital humaniora, ett
område som under 2000-talet vuxit sig starkare (Bergenmar och Malm, 2013),
öppnar sig möjligheter för forskning över ämnesgränserna. Med hjälp av språk-
teknologiska verktyg möjliggörs kvantitativa analyser av stora datamängder
med hjälp av datorprogram. Fördelen med att genomföra automatiska kvanti-
tativa analyser är att det är effektivt och att allt genomförs konsekvent, vilket
gör att de problem som uppstår enklar&e kan identifieras, och därmed kan
antalet fel som uppstår reduceras. Digital humaniora syftar till att kombinera
språkteknologi med olika ämnen inom humaniora där utvecklingen av verktyg
för analys av diverse texter kräver tekniskt kunnande, såsom programmering,
medan tanken med själva forskningen är att den inte ska kräva någon teknisk
bakgrund, utan kan genomföras av forskare inom olika humanistiska ämnen
(Bergenmar och Malm, 2013). I och med att text digitaliseras öppnas dörrar
för kvantitativa studier på allt fler typer av texter, som historiska texter och
elevtexter.

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vid Upp-
sala universitet konstruerar de prov i svenska och svenska som andraspråk som
genomförs av elever i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt av gymnasieelever.
Gruppen har också ett växande arkiv av genomförda prov från varje årskurs,
där en mängd elevtexter skrivits in på dator manuellt och där ett fåtal skrivits
på dator vid provtillfället. Digitaliseringen av elevtexter möjliggör kvantitativa
automatiska analyser av texterna och det är dessa texter som ligger till grund
för det här arbetet. Att ta fram statistik över egenskaper såsom medellängden
per ord eller olika ordklassers distribution mellan årskurser kan göras inom
ramen av några sekunder utan att speciellt mycket datorkraft behöver använ-
das. Den enda begränsningen för storleken på undersökningen blir därmed i
praktiken endast hur stor mängd data som finns tillgänglig.

Arbetet sker i samarbete med Institutionen för nordiska språk vid Uppsala
universitet, som tillhandahåller elevtexterna och önskar testa språkteknolo-
giska metoders lämplighet för automatisk kvantitativ analys av elevtexterna.
Uppsatsens syfte är att återanvända och utvärdera befintliga språkteknologiska
verktyg för automatisk bearbetning och analys av texterna, för att identifiera
vilka problem som uppstår när den här typen av texter används som under-
lag, samt att identifiera hur dessa befintliga verktyg skulle kunna anpassas för
det här ändamålet. Vidare utvecklas ett verktyg som möjliggör automatisk
kvantitativ analys av elevtexter med hjälp av specifika särdrag, och med hjälp
av detta verktyg tas statistik fram som undersöks och jämförs med tidigare
forskning. Detta verktyg bör också i den mån det är möjligt utvecklas på ett
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sätt som gör det så lättanvänt som möjligt, även för den som inte har någon
särskild teknisk kunskap, för vidare forskning.

Analysen av elevtexterna och de särdrag som används kommer främst att
fokusera på de texter som är skrivna av gymnasieelever, då det största delen av
texterna som finns tillgängliga tillhör den kategorin. Arbetet är också begrän-
sat till elever som skrivit nationella provet i svenska, och inte nationella provet
i svenska som andraspråk. Texter från grundskolan ingår också i analysen, för
att undersöka hur väl dessa verktyg lämpar sig för den typen av texter och
om de språkliga särdrag som används på elevtexter från gymnasiet också kan
användas för elevtexter från grundskolan.
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2 Bakgrund

Första delen av det här kapitlet fokuserar främst på två tidigare studier
av elevtexter, Hultman & Westmans Gymnasistsvenska (1977) och Östlund-
Stjärnegårdhs Godkänd i svenska? (2002). Båda behandlar texter skrivna av
gymnasieelever och den senare gör dessutom vissa jämförelser med resultaten
i Hultman & Westman (1977). Elevtexterna i Hultman & Westman (1977)
skrevs år 1970 av elever i årskurs 3 på gymnasiet och elevtexterna i Östlund-
Stjärnegårdh (2002) skrevs 1997 för kursen svenska B (innefattar både gym-
nasiet och komvux), vilket ger en spridning över tid på 27 år mellan dessa två
undersökningar. Liknande undersökningar har också gjorts på andra språk,
men då undersökningen endast bygger på svenska texter har bakgrundsmate-
rialet begränsats därefter.

Den andra delen av kapitlet tar upp språkteknologiska verktyg och meto-
der som är av relevans för automatisk annotering av texter på ordnivå samt
deras användningsområden, vilket innefattar textnormalisering, tokenisering
och ordklasstaggning.

2.1 Tidigare forskning på elevtexter på svenska
Hultman & Westman skrev 1977 Gymnasistsvenska som en del i projektet
Skrivsyntax, som i sin tur var en del av det omfattande forskningsprogrammet
Svenska språket i nutidens samhälle, vars syfte var att med hjälp av omfat-
tande materialinsamling beskriva modernt svenskt språkbruk. (Loman, 1977;
Hultman och Westman, 1977). Gymnasistsvenska (1977) jämför elevtexterna
med vad Skolverket i läroplanen för gymnasieskolan från 1970 kallar för »den
slitstarka bruksprosan« (Skolverket, 1971). Författarna tolkar själva detta som
texter som »[...] riktar sig till en bred och varierat sammansatt publik« (Hult-
man och Westman, 1970:13) och använder sig av fyra kategorier av texter som
referens för detta; samhällsinformerande broschyrer, allmänt informativa tid-
ningsartiklar, läroböcker skrivna för gymnasieelever och debattexter. Ett antal
särdrag användes för att dels jämföra elevtexterna mot varandra baserat på
betyg och kön, och dels mot texterna som innefattar »den slitstarka brukspro-
san«. Särdragen som används innefattar bland annat ordklassfördelning och
statistik på ordnivå, såsom antal ord per text och genomsnittlig ordlängd per
text.

Hultman & Westman (1977) undersöker bland annat texterna på ordnivå.
Antalet ord per uppsats skiljer sig markant mellan olika betygsgrupper, och
det totala antalet ord för både pojkar och flickor stiger för varje betygsgrad,
med undantag för betyg 5, vilket redovisas i tabell 2.1. Den allra tydligaste
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skillnaden kan ses mellan betyg 1 och 2. Författarna menar att det verkar
finnas en korrelation mellan betyg och textlängd, men att det också finns en
övre gräns där längden på texten inte längre spelar någon roll. Bland de 15
längsta texterna i deras material har bara en fått högsta betyg, 5, medan 9
elever har fått betyget 4 och 5 elever har fått betyget 3.

Tabell 2.1: Antal ord per uppsats, medelvärden. Siffrorna inom parentes avser enstaka
uppsatser (Hultman och Westman, 1977).

Pojkar Flickor Okänt kön Totalt

Betyg 1 378,5 (358) (229) 357,3
Betyg 2 490,3 447,6 – 476,3
Betyg 3 539,8 607,7 – 577,5
Betyg 4 731,2 725,7 – 728,3
Betyg 5 645,2 (959) – 697,5
Totalt 565,2 619,5 (229) 587,8

Vidare undersöker de också förhållandet mellan löpord och lexikonord. Med
löpord menas antalet ord som finns i texten totalt, medan antalet lexikonord
är antalet unika ord som finns i texten. I meningen »en fågel på en gren«
uppgår antalet löpord (token) till 5 och antalet lexikonord till 4 (eftersom en
förekommer två gånger). Kvoten av lexikonord och löpord varierar dock kraf-
tigt beroende på textlängd, vilket kan göra det till ett problematiskt mått om
textlängderna skiljer sig. Kvoten för lexikonord/löpord brukar enligt författar-
na hamna på cirka 0,75 för en text med 100 ord, medan den sjunker till cirka
0,5 för en text på 1000 ord. För att komma runt problemet med textlängder
utvecklades måttet ordvariationsindex, OVIX, som redovisas i formel 2.1. Re-
sultatet har här jämförts med bruksprosa, och detta kan ses i tabell 2.2. All
bruksprosa har här högre OVIX än elevtexternas, men elevtexter med betyg 4
och 5 ligger inte långt efter.

Tabell 2.2: Ordvariationsindex per betyg och kön samt för bruksprosa. Siffror inom
parentes avser enstaka uppsatser (Hultman och Westman, 1977).

Pojkar Flickor Totalt

Betyg 1 60,0 (59,3) 58,7
Betyg 2 64,8 65,6 65,3
Betyg 3 63,7 61,3 62,6
Betyg 4 66,7 66,3 66,6
Betyg 5 67,6 (57,5) 67,6
Broschyrer – – 61,0
Tidningstexter – – 67,6
Läroböcker – – 71,0
Debattartiklar – – 69,3

Utöver antal ord och OVIX undersöker Hultman & Westman (1977) ock-
så ordlängder. Långa ord innehåller ofta mer information än korta, speciellt

7



Figur 2.1: Formel för att beräkna ordvariationsindex.

OVIX =
log(#ord)

log

(
2 −

log(#unika ord)

log(#ord)

)

i svenskan där sammansättningar av substantiv, verb eller adjektiv kan bilda
långa ord som är ovanligare och mer specialiserade. I genomsnitt hade bruks-
prosan 5,39 bokstäver per ord, medan elevtexterna hade 5,07 bokstäver per
ord. Resultatet visar att den genomsnittliga längden per ord generellt ökar
med högre betyg, med undantag för betyg 2 som har en något högre genom-
snittlängd en betyg 3. Detta resultat redovisas i tabell 2.3.

Tabell 2.3: Ordmedellängd per betygsgrupp och kön. Siffror inom parentes avser en-
staka elevtexter (Hultman och Westman, 1977).

Pojkar Flickor Totalt

Betyg 1 4,83 (4,78) 4,83
Betyg 2 5,03 5,08 5,05
Betyg 3 5,06 4,98 5,01
Betyg 4 5,13 5,06 5,10
Betyg 5 5,69 (4,96) 5,52
Totalt 5,06 4,98 5,07

Hultman & Westman (1977) behandlar också fördelningen av ordklasser.
Resultatet visar bland annat att elever med högsta betyg ligger nära brukspro-
sa vad gäller ordklassfördelning, medan elever med lägsta betyg ligger närmast
talspråk. De tydligaste skillnaderna mellan ordklassfördelning och betyg hit-
tades bland substantiv, particip, prepositioner, verb, adverb och pronomen,
vilket redovisas i tabell 2.4. Då dessa utgör den största skillnaden undersök-
te författarna vad som kallas nominalkvot, ett läsbarhetsmått som bygger på
just dessa ordklasser. Nominalkvot, som definieras i formel 2.2, är en kvot
mellan nominala, informationsbärande, och verbala, informationsförtunnande
ordklasser, och kvoten bör för en normaltext hamna omkring 1 (Melin, 2004).
Resultatet från undersökningen av nominalkvoten hos gymnasieelever redo-
visas i tabell 2.5 och visar att eleverna med högsta betyg nått målet enligt
läroplanen om »den slitstarka bruksprosan«. Fyra av ordklasserna som ingår i
nominalkvoten (prepositioner, substantiv, pronomen och verb) behandlas ock-
så av (Pettersson, 1982) i en beskrivning av hur elevers skrivförmåga förändras
ju äldre de blir, där han menar att prepositioner och substantiv blir vanliga-
re ju äldre en elev blir, medan pronomen och verb blir ovanligare, vilket bör
innebära att nominalkvoten också ökar med åldern.
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Figur 2.2: Formel för att räkna ut nominalkvot.

nominalkvot =
#substantiv+ #prepositioner+ #particip

#pronomen+ #adverb+ #verb

Tabell 2.4: Ordklassfördelning för substantiv, particip, prepositioner, verb, adverb och
pronomen (Hultman och Westman, 1977).

Substantiv Particip Prepositioner Verb Adverb Pronomen

Betyg 1 20,19% 0,77% 8,99% 16,68% 10,71% 17,63%
Betyg 2 22,44% 0,94% 9,88% 10,17% 9,38% 16,01%
Betyg 3 21,08% 0,84% 8,84% 19,40% 10,17% 16,68%
Betyg 4 22,28% 0,95% 9,64% 18,41% 9,44% 16,20%
Betyg 5 24,78% 1,17% 10,23% 16,87% 7,69% 15,03%
Totalt 21,87% 0,90% 9,36% 18,85% 9,69% 16,35%

Tabell 2.5: Nominalkvoten hos elevtexterna samt debattexter, tidningstexter, läroböc-
ker och broschyrer (Hultman och Westman, 1977).

Betyg/texttyp Värde

Betyg 1 0,61
Betyg 3 0,67
Betyg 4 0,75
Betyg 2 0,76
Debattexter 0,89
Betyg 5 0,92
Tidningstexter 1,08
Läroböcker 1,18
Broschyrer 1,19

Östlund-Stjärnegårdh (2002) inriktar sig på vad som skiljer godkända och
icke-godkända gymnasieelevers texter åt. Här undersöktes bland annat olika
särdrag hos texterna, av vilka många grundar sig i de särdrag som användes i
Hultman & Westman (1977). Bland annat framkommer att godkända texter i
snitt är längre än icke godkända, men också att både de längsta och kortaste
texterna har betyget icke godkänd.

Östlund-Stjärnegårdh (2002) undersöker precis som Hultman & Westman
(1977) orden i texterna, däribland OVIX, och resultatet jämförs med motsva-
rande i Hultman & Westman (1977). De icke godkända texterna hamnade på
ett genomsnittligt OVIX-medelvärde på 56 medan de icke godkända hamnade
på 57. Jämfört med Hultman & Westman (1977) är detta ett lågt resultat då
texterna med betyg 1 i den undersökningen hade en kvot på 58 och texterna
med betyg 2, 4 och 5 hade en kvot på över 65. OVIX-medelvärdet skiljer sig
också markant mellan olika uppgiftstyper. De två medelvärden som sticker ut
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mest är från argumenterande texter, där den ena typen av text (»Länge leve
tvåloperan«) har ett medelvärde på 61 medan den andra (»Till dig som tänker
skaffa husdjur«) har ett medelvärde på 50.

Antalet ord per text i genomsnitt för alla texter i den här studien var
519 ord per text, jämfört med motsvarande i siffra i Hultman & Westman
(1977) som var 588 ord per text. Här är det dock värt att åter understryka
att Godkänd i svenska? endast använder texter med betyg godkänd och icke
godkänd (med undantag för en text med betyg väl godkänd som är inräknat
i den här statistiken). Om en jämförelse däremot görs mellan exempelvis icke
godkänd i den här undersökningen och betyg 1 i Hultman & Westman (1977)
framgår att textlängden ökat för de icke godkända eleverna. I Hultman &
Westman (1977) fanns det 357 ord per text i elevtexterna med betyg 1, medan
elevtexterna i Östlund-Stjärnegårdh (2002) med betyg icke godkänd hade 498
ord per text. Motsvarande siffror för betyg 2 och godkänd är 476 respektive
540.

Östlund-Stjärnegårdh (2002) har också undersökt ordmedellängd och jäm-
fört detta med motsvarande i Hultman & Westman (1977). Medellängden för
alla texter var 4,47. Jämfört med Hultman & Westman (1977) verkar medel-
längden för ord ha minskat över tid då medellängden där var 5,07. Återigen
blir statistiken något missvisande då undersökningarna använder sig av olika
betygsgrupper, men vid en jämförelse framgår ändå att elevtexterna generellt
innehåll längre ord i Hultman & Westman (1977) då den enda kategorin från
Östlund-Stjärnegårdh (2002) som har ett högre medelvärde än betyg 1 i Hult-
man & Westman (1977) är kategorin väl godkänd, som bara innehåller en enda
text. Ordmedellängden för båda undersökningar redovisas i tabell 2.6.

Tabell 2.6: Jämförelse av ordmedellängd mellan (Hultman och Westman, 1977) (betyg
1-5) och (Östlund Stjärnegårdh, 2002) (betyg IG-VG). Siffran inom parentes avser
endast en uppsats.

Betyg Ordmedellängd

Betyg 1 4,83
Betyg 2 5,05
Betyg 3 5,01
Betyg 4 5,10
Betyg 5 5,52
IG 4,49
G 4,44
VG (4,90)

Ett ytterligare särdrag som Östlund-Stjärnegårdh (2002) behandlar är tal-
språksformen dom och dess användning i elevtexter. Även detta behandlas av
Pettersson (1982), och denna talspråksvariant är enligt honom vanligare än
»de« och »dem« före fjärde klass, för att därefter minska med åldern. I sjätte
klass består 34% av dessa pronomen av »dom«, för att sedan minska till 6%
efter högstadiet, och slutligen 1,5% sista terminen på gymnasiet (Pettersson,
1982). I Östlund-Stjärnegårdh (2002) baseras användning av dom på betyg
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och kön, och visade sig vara vanligare hos manliga elever än kvinnliga, och
vanligare i icke godkända texter än i godkända. Detta redovisas i tabell 2.7.

Tabell 2.7: Frekvens för förekomsten av talspråksvarianten dom (Östlund Stjärne-
gårdh, 2002).

Män Kvinnor

IG 16% 11%
G 7% 0%

Östlund-Stjärnegårdh (2002) behandlar även ord som kan kopplas till låga
betyg. Detta undersöktes också av Hultman & Westman (1977) och av Petters-
son (1982). Dessa ord gör enligt Pettersson (1982) att texten blir »urvattnad
och pratig« och han menar att frekvensen för dessa ord bör ligga under 15%. De
ord som enligt Pettersson (1982) räknas till banalorden är det, detta, där, efter,
eller, ha, inte, kan, kommer, man, men, mycket, många, nu, när, om, sedan, sen,
sig, sej, ska, skall, skulle, så, ut, var, vara, vi, än och är. Östlund-Stjärnegårdh
(2002) undersöker förekomsten av dessa banalord bland sina elevtexter och där
visar det sig att elever med betyg IG har en banalordsfrekvens på 17,3% medan
elever med betyg G har en frekvens på 17%. Siffran för betyg VG (endast en
förekommande text) var 15,3%.

Slutligen måste också läsbarhetsindex (LIX), som utvecklades av (Björns-
son, 1968) nämnas. LIX användes varken i Hultman & Westman (1977) eller
Östlund-Stjärnegårdh (2002), men anses vara standard för att mäta läsbarhet
på svensk text (Melin, 2004; Lundberg och Reichenberg, 2008) och inkluderas
därför i den här studien. Formeln för att räkna ut LIX redovisas i figur 2.3 och
resultatet för hur lätt- eller svårläst en text är kan sedan delas in i en av fem
kategorier, vilka redovisas i tabell 2.8.

Figur 2.3: Formel för att beräkna LIX.

LIX =
#ord

#meningar
+ (

#ord > 6tecken
#ord

∗ 100)

Tabell 2.8: Tolkning av LIX-värden.

LIX-värde Kategori

< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30-40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40-50 Medelsvår, normal tidningstext
50-60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska
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2.2 Språkteknologiska verktyg
För att genomföra automatisk analys av elevtexterna krävs en uppsättning
språkteknologiska verktyg som appliceras på datan. De verktyg som behandlas
i de här avsnittet innefattar normalisering, tokenisering och ordklasstaggning.

2.2.1 Normalisering och tokenisering
Den text som är föremål för analys behöver ofta anpassas, normaliseras, för det.
Vad det innebär kan variera, men det handlar i många fall om att excerpera
den text som ska undersökas och ta bort allt annat, exempelvis HTML-taggar
om text från ett HTML-dokument ska användas, eller att ta bort rubriker om
artiklar används som underlag.

Vidare behöver texten tokeniseras. Tokenisering innebär att löpande text
delas in i enheter, tokens och meningar. Tokenisering innebär segmentering av
text till enheter som ord, skiljetecken, siffror och alfanumeriska tecken (Craig,
2013). En annan viktig del av bearbetningen är meningssegmentering. Seg-
mentering av meningar baseras vanligtvis på interpunktion, där exempelvis
ett utropstecken markerar att en mening tar slut (Jurafsky och Martin, 2014).
Det är dock inte så enkelt som att varje interpunktion markerar meningsslut
då de också har andra funktioner, som punkter i förkortningar (»bl.a.«). Som
exempel skulle meningarna »De gick ut. Solen sken.« efter tokenisering och
meningssegmentering kunna se ut som i tabell 2.9, som innehåller en token
per rad, och en tom rad vilken indikerar ny mening.

Tabell 2.9: Exempel på tokenisering och meningssegmentering av två meningar, utfört
med hjälp av tokeniseraren i verktygskedjan Svannotate (som beskrivs i avsnitt 2.2.2).

De
gick
ut
.

Solen
sken
.

2.2.2 Ordklasstaggning
En ordklasstaggare används för att tilldela ordklasser, såsom verb, substantiv
och adverb, ofta tillsammans med morfologisk information, såsom tempus och
kasus, till tokeniserad text. Det finns många ordklasstaggare som utvecklats
genom åren. Här beskrivs två state-of-the-art-taggare som som används för
svenska: Stagger (Östling, 2013) och HunPos (Halácsy m.fl., 2007). Dessa ord-
klasstaggare är datadrivna, vilket innebär att de använder korrekt ordklasstag-
gad data för att bygga en modell, som i sin tur används för att ordklasstagga
ny text. Vid taggning av svensk text brukar som standard Stockholm-Umeå
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Corpus (SUC) användas (Östling, 2013). SUC är en samling svenska texter
från 1990-talet och består av totalt en miljon manuellt ordklasstaggade ord.
SUC är en balanserad korpus, vilket innebär att den består av texter från olika
utvalda genrer. Den första versionen av SUC utkom 1997 och sedan dess har
ytterligare versioner utkommit där den senaste versionen, SUC 3.0, utkom år
20121. En annan korpus för svensk text är Stockholm Internet Corpus, SIC2.
SIC bygger på bloggtexter och innehåller 13 562 manuellt ordklasstaggade to-
kens.

Stagger är en ordklasstaggare som ursprungligen utvecklades för ord-
klasstaggning av text på svenska och bygger på algoritmen averaged perceptron
(Collins, 2002). I Stagger finns också en inbyggd tokeniserare, som till skillnad
från exemplet i tabell 2.9 lägger en mening per rad, istället för en token. Den
färdigtaggade texten innehåller bland annat, förutom varje token och dess ord-
klass med tillhörande morfologisk information, också varje tokens grundform,
lemma, i de fall detta är tillgängligt. Vid taggning av svensk text, tränad på
SUC och testad på en delmängd av SUC, har Stagger uppnått en träffsäkerhet
på 96.6% korrekt taggade tokens (Östling, 2013) .

HunPos är en ordklasstaggare som bygger på ordklasstaggaren Trigrams
n Tags (Brants, 2000) och som använder sig av dolda markovmodeller för
taggning av text. Till skillnad från Stagger har HunPos har ingen inbyggd to-
keniserare och skriver inte heller ut lemmaformerna av de tokens som taggats.
På svensk text har HunPos, tränad på SUC och testad på en delmängd av
SUC, uppnått en träffsäkerhet på 95.9% korrekta tokens (Megyesi, 2008). Då
HunPos inte har någon tokeniserare måste alltså en extern användas. En sådan
ingår i verktygskedjan Svannotate3, vilket är en samling verktyg som kan ut-
föra tokenisering, meningssegmentering, ordklasstaggning (med HunPos) och
syntaktisk analys.

Tabell 2.10: Exempel på ordklasstaggad text (taggad med HunPos med en modell
tränad på SUC 3.0).

Token Tagg(ar)

De PN UTR/NEU PLU DEF SUB
gick VB PRT AKT
ut PL
. MAD

Solen NN UTR SIN DEF NOM
sken VB PRT AKT
. MAD

1http://www.ling.su.se/suc
2http://www.ling.su.se/sic
3Svannotate utvecklades 2009 av Filip Salomonsson vid Institutionen för lingvistik och

filologi, Uppsala universitet.
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Tabell 2.11: Exempel på ordklasstaggad text (taggad med Stagger med en modell
tränad på SUC 3.0). Stagger tar också med annan information, såsom huvud och de-
pendent där detta är tillgängligt, som dock inte är relevant för den här undersökningen
och därför utelämnats.

Token Lemma Ordklass Morfologi

De de PN UTR/NEU|PLU|DEF|SUB
gick gå VB PRT|AKT
ut ut PL
. . MAD

Solen sol NN UTR|SIN|DEF|NOM
sken skina VB PRT|AKT
. . MAD
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3 Data och metod

För att testa och utvärdera befintliga språkteknologiska verktyg och för att
utveckla ett verktyg för automatisk kvantitativ lingvistisk analys har ett antal
elevtexter från Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som and-
raspråk bearbetats och använts. Det här kapitlet tar upp en beskrivning av
elevtexterna samt hur de har bearbetats och analyserats med hjälp av befint-
liga språkteknologiska verktyg.

3.1 Data
Materialet består av 245 elevtexter (345 inklusive svenska som andraspråk, som
inte ingår i studien) skrivna av elever från årskurs 3 till gymnasiet. Materialet
är uppdelat i 13 textfiler där antalet texter per fil varierar från ungefär 10
till 30. Textfilerna är i sin tur uppdelade efter årskurs, och innehåller texter
från olika terminer. För gymnasiet finns texter från både kursprov 1 (kp1)
och kursprov 3 (kp3), vilket innebär att dessa texter är från prov skrivna för
kurserna svenska 1 och svenska 3, och det finns dessutom ett antal texter
som bara har »Gy« som årskurs. Texterna är från början handskrivna men
har i efterhand skrivits in på dator. Förutom själva texterna som eleverna
skrivit, finns i textfilerna också så kallad metadata, det vill säga information
om varje enskild text. Informationen som metadatan innehåller är årskurs,
termin, vilket nummer texten har i aktuell fil, betyg, kön (om tillgängligt) och
huruvida texten är från en elev med svenska som andraspråk eller svenska som
modersmål.

Tabell 3.1: Spridningen av årskurser i det material av elevtexter som ingår i studien.

Årskurs Antal texter

3 24
5 16
6 23
9 78
Gymnasiet 46
Gymnasiet (kp1) 35
Gymnasiet (kp3) 23

Metadatan förekommer före varje aktuell text och omsluts av mindre än-
(<) och större än-tecken (>), och strukturen kan variera något beroende på
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texttyp. För texter skrivna av gymnasieelever är metadatan strukturerad en-
ligt <årskurs, termin-år, textnummer, betyg, kön, typ> och för övriga är den
strukturerad enligt <årskurs-år-textnummer, betyg, kön, typ1>, detta redo-
visas mer utförligt i tabell 3.2. För en text skriven av en gymnasieelev kan
metadatan exempelvis se ut så här:

<GY VT02 B3 IG K SVAS>

GY betyder att eleven går på gymnasiet och VT02 att texten skrevs vårter-
minen 2002, B3 betecknar text nummer tre i aktuell fil, IG betyder att eleven
fått betyget icke godkänd, K betyder att eleven är en kvinna och SVAS bety-
der att eleven skrivit provet för svenska som andraspråk. Taggen som beskriver
årskurs är i vissa gymnasietexter ersatt av »Kp1« eller »Kp3«, som betyder att
eleven skrivit provet för kursen svenska 1 (kursprov 1) eller svenska 3 (kursprov
3).

Metadatan för texter skrivna av grundskoleelever ser lite annorlunda ut
jämfört med gymnasietexterna. De taggar som beskriver årskurs, termin och
textnummer skrivs i dessa fall ihop till fem siffror, exempelvis 90210, vilket
betyder årskurs 9, år 2002 och text nummer 10 i aktuell fil. Dessa siffror följs,
precis som för gymnasietexterna, normalt av betyg, kön (om tillgängligt) och
eventuellt svenska som andraspråk-taggen (SVAS). Följande exempel är häm-
tat från en text skriven av en elev i årskurs 9:

<90212 G SVAS>

90212 betyder här årskurs 9, år 2002 och text nummer 12. G står för god-
känt och SVAS för svenska som andraspråk. I det här exemplet finns ingen
uppgift om kön. Texterna skiljer sig också åt vad gäller betygsskalor. I gymna-
sieskolan användes fram till 2011 betygsskalan IG (icke godkänt), G (godkänt),
VG (väl godkänt) och MVG (mycket väl godkänt) som numera är ersatt av en
skala från A till F2. Enligt Skolverket ska omvandling av betyg från den gamla
skalan till den nya ske på följande sätt (Skolverket, 2012):

• Mycket väl godkänt ska motsvara A

• Väl godkänt ska motsvara C

• Godkänt ska motsvara E

• Icke godkänt ska motsvara F

3.2 Metod
I det här avsnittet presenteras de steg som texterna genomgått fram till att
den automatiska analysen slutförts samt hur verktygen utvärderats. I appendix
finns också instruktioner för hur den automatiska analysen går till.

1Med typ menas huruvida eleven skrivit det nationella provet för svenska eller det natio-
nella provet för svenska som andraspråk. Om eleven skrivit det nationella provet för svenska
som andraspråk anges SVAS här, annars utelämnas det.

2http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betygshistorik-1.46885
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Figur 3.1: Elevtexternas väg från obearbetad text till statistik.

För att kunna välja de verktyg som lämpar sig bäst för det här arbetet
utvärderas tokeniserare och ordklasstaggare på en liten del av korpusen. Ett
urval av de texter som finns tillgängliga har slumpmässigt plockats ut, ungefär
två texter från varje textfil, för att få en spridning bland årskurserna.

3.2.1 Bearbetning
Innan ordklasstaggning kan genomföras på texterna behöver de förberedas för
det. Förutom metadatan och själva elevtexterna finns också information om
exempelvis antal ord och förtydligande av kön. Den informationen är redun-
dant i och med att sådan information antingen finns i metadatan (kön, årskurs)
eller ändå beräknas i samband med den automatiska analysen (antal ord), och
har därför tagits bort för att undvika att den blir en del av statistiken. Detta
steg i bearbetningen har skett helt och hållet manuellt. Anledningen till det
är att texterna inte är uppmärkta på ett konsekvent sätt och det är viktigt
att säkerställa att det endast är den överflödiga texten som försvinner och att
elevtexterna och metadatan bibehålls i ursprungligt skick.

För att texterna sedan ska kunna tilldelas ordklasser med hjälp av ord-
klasstaggaren måste de tokeniseras. För detta ändamål har två tokeniserare
jämförts för att se om någon av dem presterar bättre än den andra. De tokeni-
serare som använts är dels den som finns inbyggd i ordklasstaggaren Stagger,
och den som ingår i Svannotate. Då resultaten som respektive tokeniserare
producerar skiljer sig åt har viss bearbetning av dessa krävts. Tokeniseraren
i Svannotate sätter en token per rad, medan Staggers tokeniserare lägger en
mening per rad, där alla skiljetecken separerats från orden. Meningen »Hej alla
lyssnare!« ser efter bearbetning med Svannotates tokeniserare ut så här:

Hej
alla
lyssnare
!

Samma mening bearbetad med Staggers inbyggda tokeniserare ser istället
ut så här:

Hej alla lyssnare !

Bearbetningen har bestått i att göra om Staggers tokenisering så att den
består av en token per rad, precis som Svannotate, och därefter har alla tomma
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rader tagits bort från båda tokeniseringar. Detta för att formaten ska vara
identiska och jämförbara.

Testkorpusen tokeniserades och bearbetades, och skillnader mellan tokeni-
seringarna jämfördes sedan. I jämförelsen hittades endast 9 skillnader av 11
117 tokens totalt. Fyra av dessa utgjordes av uppdelning av tokens som inne-
håller ett bindestreck, exempelvis numeriska uttryck som »3-4,5« där Staggers
inbyggda tokeniserare gjorde om dessa till tre olika tokens:

3
-
4,5

Svannotate bibehöll istället »3-4,5« som ett token. Stagger delade också
upp förkortningar och vissa namnuttryck i olika tokens, där exempelvis »p.g.a«
delades upp i fem olika tokens, och »McDonald's« delades upp i tre olika
tokens:

McDonald
'
s

En ytterligare skillnad mellan tokeniseringarna var att Svannotate delade
upp »?!« till två separata tokens medan Stagger lät dem stå tillsammans.

Sammanfattningsvis klarar Svannotates tokeniserare uppgiften bättre än
Staggers tokeniserare. Antalet fel som uppstår är svårt att uppskatta utan att
gå igenom varje token, men jämförelsen visar att endast en av nio skillnader
är ett fel som Svannotate gjort.

3.2.2 Ordklasstaggning
Innan någon form av särdragsanalys kan genomföras måste varje token tillde-
las en ordklass, och för detta krävs att en ordklasstaggare väljs. Här har en
jämförelse mellan Stagger (Östling, 2013) och HunPos (Halácsy m.fl., 2007)
gjorts, och den testkorpus som användes för att testa tokeniseringen har ock-
så använts för att testa ordklasstaggningen. Testkorpusen har ordklasstaggats
med både Stagger och HunPos, båda tränade på SUC 3.03, och därefter har
en jämförelse gjorts mellan resultaten. På alla ställen där ordklasstaggarna
taggat olika har sedan en manuell rättning gjorts, och detta resultat används
som guldstandard för jämförelsen. Därmed har inte varje token kontrollerats
och felaktigt taggade tokens kan därför förekomma på ställen där Stagger och
HunPos taggat likadant men felaktigt. Andelen tokens som taggats fel är där-
med sannolikt högre än vad som framgår här. Guldstandarden kommer dock
för jämförelsens skull anses vara korrekt.

Det totala antalet tokens i guldstandarden uppgår till 11 117. Av dessa
tokens taggade Stagger fel på 3.42% och Hunpos på 4.31%. Dessa fel inklu-
derar också morfologisk information. Vid en jämförelse där den morfologiska

3http://www.ling.su.se/suc
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informationen tagits bort, för att endast ta hänsyn till ordklasser, gör Stagger
fel på 3.13% och Hunpos på 3.93%.

Tabell 3.2: Andel korrekt taggade tokens med Stagger och Hunpos.

Korrekta taggar (inkl. morfologi) Korrekta taggar (exkl. morfologi)

Stagger 96.58% 96.87%
HunPos 95.69% 96.07%

En grupp tokens som sticker ut bland felen för båda taggarna är cita-
tionstecken. Samtliga citationstecken (104 stycken) är taggade som antingen
substantiv (NN) eller adjektiv (JJ). Citationstecken ska normalt taggas med
PAD (pairwise delimiter), som används för avgränsande tokens som kommer i
par. Det här problemet grundar sig i att en typ av citationstecken används i
elevtexterna, medan en annan typ av citationstecken används av SUC. I elev-
texterna används citationstecknet (”), vilket ofta taggas som substantiv eller
adjektiv. Om alla sådana citationstecken istället ändras till (") taggas dessa
korrekt, det vill säga som PAD. En sökning på (”) i SUC 3.0 kan också bekräfta
att detta citationstecken inte förekommer över huvud taget.

Staggers problem med tokenisering genererar också problem vid taggning-
en. I exemplet med »McDonalds«, där det tokeniseras som tre tokens, taggas
visserligen »McDonald« korrekt som ett egennamn, men apostrofen taggas
som ett grundtal (RG) och genitivändelsen, s, taggas som substantiv. I fal-
len där tokens innehåller ett skiljetecken, exempelvis »3-4,5«, taggas »3« och
»4,5« korrekt som grundtal (RG), medan bindestrecket taggas som substantiv.
HunPos gör rätt på samtliga av dessa taggar (som då inte delats upp i flera
token).

Jämförelsen av ordklasstaggarnas resultat vittnar också om att det är pro-
blematiskt att ordklasstagga elevtexter till följd av exempelvis felstavningar
och särskrivningar. När ord som »mat« felstavas som »matt« eller »penga-
sedlar« särskrivs till »penga sedlar« leder det i det första fallet till att ett
substantiv byts ut mot ett adjektiv, och i det andra fallet till ett substantiv
för mycket.

För 6 taggar (substantiv, particip, prepositioner, verb, adverb och prono-
men) har också precision, recall och F-score räknats. Precision är antalet kor-
rekt taggade tokens av alla tokens och recall är antalet korrekt taggade tokens
av alla tokens som borde ha taggats enligt guldstandarden (Schütze, 1995).
Dessa redovisas i figur 3.2 och 3.3. F-score är det harmoniska medelvärdet för
precision och recall och redovisas i figur 3.4.

HunPos har en högre precision än Stagger för particip, verb, adverb och
pronomen medan Stagger har en högre recall än HunPos för samtliga ordklas-
ser förutom particip. Då skillnaderna inte är enorma har Stagger valts ut som
ordklasstaggare av den anledning att den tar med lemmaformen för varje to-
ken, vilket kan komma till användning i senare studier. För den slutgiltiga
ordklasstaggningen har dock inte endast SUC 3.0 använts, utan en modell som
är tränad på utvecklingsversionen av SUC (som i princip är SUC 3.0, men
med några ytterligare rättelser), den del av Talbanken som finns med i Svensk
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Trädbank4 samt SIC (Stockholm Internet Corpus). Modellen har hämtats från
Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet5. I SIC finns dessutom (”),
som blev feltaggat med SUC, representerat.

Tabell 3.3: Precision, recall och F-score för HunPos och Stagger.

Precision Recall F-score
HunPos Stagger HunPos Stagger HunPos Stagger

Substantiv 0,915 0,946 0,972 0,978 0,943 0,961
Particip 0,938 0,923 1,0 0,990 0,968 0,956
Preposition 0,953 0,991 0,983 0,988 0,968 0,989
Verb 0,988 0,979 0,992 0,994 0,990 0,986
Adverb 0,972 0,969 0,946 0,971 0,959 0,970
Pronomen 0,991 0,986 0,984 0,987 0,987 0,987

Figur 3.2: Formel för precision.

P =
#korrekt taggade tokens

#taggade tokens

Figur 3.3: Formel för recall.

R =
#korrekt taggade tokens

#tokens i guldstandard

Figur 3.4: Formel för F-score.

F = 2 ∗ precision ∗ recall
precision+ recall

4http://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/sv-treebank
5http://www.ling.su.se/english/nlp/tools/stagger
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4 Kvantitativ analys av elevtexter

Den kvantitativa analysen genomförs med hjälp av ett program skrivet i pro-
grammeringsspråket Java. En fördel med att använda Java är att det är platt-
formsoberoende, vilket innebär att inga större ändringar behöver göras i koden
beroende på om programmet ska köras på en dator med exempelvis Windows,
Mac OS eller Linux. Programmet är har inget grafiskt användargränssnitt, ut-
an inställningar och instruktioner skrivs in i en textfil. Textfilen kan innehålla
flera instruktioner efter varandra, som då genomförs i den ordning som skrivits.

Inläsningen av texterna sker genom att programmet letar efter »<«, för att
hitta början på metadata innehållande information om en viss text. De rader
som följer läggs sedan till som en del av metadatan (som är ordklasstaggad,
men detta ignoreras), tills »>« kommer, vilket betecknar att metadatan slutar.
Därefter följer själva texten, som är tokeniserad och ordklasstaggad, och varje
token tillsammans med tillhörande ordklass och morfologisk data läses in och
kopplas till metadatan, fram till att »<« dyker upp igen och en ny inläsning
av metadata och text börjar.

Den statistik som kan tas fram innefattar ord- och textlängd, ordklassta-
tistik och läsbarhet (LIX, OVIX och nominalkvot). Utöver dessa har också
metoder implementerats för att ta fram frekvensordlistor över tokens och lem-
man, för att söka upp sekvenser av ordklasser samt vissa specifika ord. Alla
dessa metoder kan också användas för att ta fram statistik baserat på betyg,
kön och huruvida eleven skrivit nationella provet för svenska som andraspråk
eller inte.

Ord- och textlängd tar fram statistik för genomsnittlig längd per token och
genomsnittlig längd per text (till exempel genomsnittlig längd per text för alla
elever med betyg G). För statistiken över längd per token räknas inte tokens
som taggats som interpunktion med.

Ordklasstatistiken visar statistik över alla ordklasser som finns represente-
rade i den tagguppsättning som använts för ordklasstaggningen, det vill säga
SUC:s tagguppsättning (som finns förklarad i appendix B). Statistiken visar
hur stor procentandel av alla ord som tillhör varje ordklass. I figur 4.1 finns
ett exempel på hur färdig ordklasstatistik kan se ut.

Läsbarhetsstatistiken visar genomsnittlig statistik över de tre läsbarhets-
mått som tagits upp i avsnitt 2.1, LIX, OVIX och nominalkvot.

Metoden för sekvenser tar fram alla förekomster av en viss sekvens av
ordklasser, till exempel adjektiv - substantiv - verb. Det finns ingen övre gräns
för hur många ordklasser som kan anges för en sekvens, och det går också
att endast ange en ordklass, vilket gör att alla förekomster av ord från den
ordklassen visas. Den här metoden används inte för den här undersökningen,
men har implementerats som ett slags primitivt sätt att utföra syntaktisk
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analys för framtida studier.
Uppsökning av specifika ord visar hur stor andel av alla ord som består av

det ord man sökt efter, tillsammans med en lista över alla förekomster. Det
går också att ta fram statistik över hur stor andel av en specifik grupp ord
som består av ett visst ord, till exempel hur stor andel av alla förekomster av
pronomenen »de«, »dem« och »dom« som består av »dom«.

Presentationen av statistiken sker genom att programmet skapar HTML-
filer med statistiken i en katalog som har dagens datum och tiden då program-
met kördes som namn, vilket gör presentationen av resultaten överskådlig och
lättläst, då det kan öppnas direkt i en webbläsare på vilken dator som helst.

För att kunna jämföra resultatet av den automatiska analysen mot tidiga-
re forskning krävs att definitionen av ordklasserna överensstämmer med den
tidigare forskningen och därför har en metod för konvertering av ordklasser
implementerats. Annoteringen av ordklasser i Hultman & Westman (1977)
bygger på (Teleman, 1974) och skiljer sig gentemot den i SUC. Annoteringen
som beskrivs av Teleman (1974) grupperar ihop många ordklasser som SUC
skiljer på. SUC skiljer till exempel på substantiv och egennamn, medan de
båda räknas som substantiv i (Teleman, 1974). Ett konverteringsschema för
denna metod finns i appendix.

En metod för att konvertera betyg mellan olika betygsskalor har också
implementerats, enligt det sätt som finns beskrivet i avsnitt 3.1. Det gör att
texter med betygsskalan IG-MVG konverteras till betygsskalan A-F, vilket ger
ett större underlag för analyser som baseras på betyg.

Figur 4.1: Exempel på output från den automatiska analysen. Innehåller ordklassta-
tistik (ordklasser konverterade till Teleman (1977)) för kvinnor i gymnasiet med betyg
A, C, E och F, som skrivit det nationella provet i svenska.
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5 Resultat

I det här kapitlet presenteras resultatet från den automatiska kvantitativa ana-
lysen. Resultatet är uppdelat i tre delar: statistik över ord, statistik över ord-
klasser och statistik över läsbarhetsmått. Statistiken för gymnasietexterna som
baseras på betyg och kön innefattar både kursprov 1, kursprov 3 (benämns i
statistiken som kp1 och kp3) och ett antal texter som bara har »GY« som
årskurs i metadatan, vilket gör att den inte är helt jämförbar med de tidiga-
re studierna. Anledningen till detta är att urvalet blir mycket litet för vissa
grupper när datan delas upp. Statistik har dock tagits fram för alla texter för
respektive kurprov, där resultaten alltså inte baserats på kön och betyg.

Betygen i texterna från årskurs 9 och gymnasiet som är betygsatta enligt
skalan IG, G, VG och MVG har konverterats till skalan A-F enligt det sätt som
beskrivs i avsnitt 3.1. Ordklasserna har konverterats för betygsstatistik och
nominalkvot, från SUC:s tagguppsättning till det sätt som beskrivs i Teleman
(1970), för att en jämförelse ska kunna göras mot Hultman & Westman (1977).
Konverteringsschema för detta finns i appendix C.

I statistiken avser siffrorna inom parentes efter betyg antalet texter i den
gruppen om inte annat anges. Här vill jag också påpeka att det totala antalet
texter för gymnasietexterna inte nödvändigtvis stämmer överens med det antal
texter skrivna av kvinnor och män totalt, då uppgift om kön i ett fåtal fall
saknas. Det finns också enstaka texter i olika årskurser där betyg saknas. Dessa
texter räknas med i den statistik som inte är uppdelad på kön och betyg.

För årskurs 6 finns både betygsskalorna A-F och N/EN (nått målet/ej
nått målet). Varken den grupp texter med betyg A-F eller den grupp texter
med betyg N/EN lämpar sig för någon jämförelse mellan betyg då antalet
tillgängliga texter blir mycket begränsat när de delas upp. I gruppen med
betyg A-F finns endast 15 texter vilket resulterar i att vissa betyg blir kraftigt
underrepresenterade och i gruppen med betyg N/EN finns endast 8 texter,
varav ingen med betyg EN.

5.1 Ord
Statistiken på ordnivå består av antalet tokens i genomsnitt per text, läng-
den per token i genomsnitt samt förekomsten av banalord och förekomsten
av »dom« i förhållande till »de« och »dem«. Endast för gymnasietexterna har
statistik baserat på kön tagits fram.

Den totala statistiken över ordmedellängd för gymnasieelever visar, för de
största urvalsgrupperna, A, C, E och F (dit betyg från den gamla skalan konver-
terats), att antalet tokens och dess längd ökar med högre betyg med undantag
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för betyg F, vilket framgår i tabell 5.1. Resultatet visar också att kvinnor med
betyg C till F både använder fler och längre tokens jämfört med motsvarande
betyg hos män, medan män med betyg A och B använder fler och längre tokens
jämfört med motsvarande betyg hos kvinnor. Urvalet av texter skrivna av män
är dock väsentligt mindre för varje betyg med undantag för betyg F.

Tabell 5.1: Antal tokens i genomsnitt för gymnasieelever. Siffrorna inom parentes efter
betygen visar antalet texter för det betyget för kvinnor, män och totalt. Siffran inom
parentes efter antalet tokens anger genomsnittslängden per token.

Kvinna Man Totalt

Betyg A (15/5/21) 617 (4.67) 705 (4.74) 638 (4.71)
Betyg B (5/2/7) 650 (4.88) 713 (5.03) 668 (4.92)
Betyg C (19/7/27) 640 (4.64) 510 (4.62) 606 (4.65)
Betyg D (14/7/22) 614 (4.66) 502 (4.21) 576 (4.51)
Betyg E (6/3/9) 519 (4.66) 420 (4.26) 479 (4.51)
Betyg F (7/10/17) 605 (4.67) 443 (4.54) 510 (4.59)

För årskurs 9 finns ett liknande mönster vad gäller antalet tokens i genom-
snitt. En ökning för varje betygssteg både för antalet tokens och medellängden
per token finns för årskurs 9 om man bara tittar på de stora betygsgrupperna,
A, C, E och F, där en stor ökning sker framförallt gällande antalet tokens, och
elever med betyg A har i genomsnitt ungefär 2,5 gånger så många tokens per
text jämfört med elever med betyg F.

Tabell 5.2: Antal tokens i genomsnitt för årskurs 9. Siffrorna inom parentes efter
betygen visar antalet texter totalt. Siffran inom parentes efter antalet tokens anger
genomsnittslängden per token.

Tokens

Betyg A (12) 603 (4.39)
Betyg B (4) 396 (4.49)
Betyg C (22) 445 (4.31)
Betyg D (4) 372 (4.34)
Betyg E (22) 337 (4.23)
Betyg F (14) 228 (4.04)

För årskurs 5 och 3 finns också en stor skillnad i antalet tokens mellan
texter som nått målet och texter som inte nått målet, medan skillnaden i
längd per token inte skiljer sig särskilt mycket i jämförelse med gymnasiet och
årskurs 9. För årskurs 3 är medellängden per token till och med högre för de
som inte nått målet jämfört med de som nått målet.

Tabell 5.3: Antal tokens i genomsnitt för årskurs 3 och 5. Siffran inom parentes efter
antalet tokens anger genomsnittslängden per token.

Årskurs 3 Årskurs 5

Nått målet 100 (4.0) 204 (4.06)
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Ej nått målet 63 (4.1) 102 (3.96)

Tabell 5.4: Genomsnittlig längd per text för samtliga årskurser.
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En jämförelse av dessa resultat baserad enbart på årskurs har också gjorts,
för att se hur värdena förändras med ålder. Här ingår också kursprov 1 och
kursprov 3 separat. Jämförelsen visar att antalet tokens per text skiljer sig
som mest mellan kursprov 1 och kursprov 3, där 262 tokens per text skiljer
dem åt, men också att en stadig ökning sker för varje årskurs.

Medellängden per token förändras också med ålder, och precis som för
antalet ord per text finns den största skillnaden mellan kursprov 1 och kursprov
3, med en skillnad på 0,51 tecken per ord, medan skillnaden mellan årskurs 3,
5, 6 och 9 är relativt liten.

I ordstatistiken har slutligen också förekomsten av de så kallade banalorden
och hur stor andel av pronomenen »de«, »dem« och »dom« som består av
»dom«. Denna statistik har enbart räknats per årskurs, och har alltså inte
baserats på några betyg. Statistiken över användningen av banalord visar att
andelen av dessa ord sjunker med 1% för varje årskurs från årskurs 3 till 6, för
att därefter stiga till 20% för årskurs 9, och sedan till 17% för gymnasiet.

Statistiken över andelen »dom« visar att användningen sjunker med åldern,
men med undantag för årskurs 3, som använder »dom« nästan lika sparsamt
som eleverna i årskurs 9. Här framgår också att elever som skrivit kursprov
1 är de som i minst utsträckning använt detta pronomen, och att elever som
skrivit kursprov 3 ligger över genomsnitt för alla gymnasietexter.

Tabell 5.5: Genomsnittlig längd per token för samtliga årskurser.
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Tabell 5.6: Procent av alla ord som ingår i kategorin banalord för varje årskurs.
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Tabell 5.7: Procent av pronomenen »de«, »dem« och »dom« som består av »dom«
för varje årskurs.
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5.2 Ordklasser
Statistiken för ordklasser utgår ifrån substantiv, particip, prepositioner, verb,
adverb och pronomen. Anledningen till att just dessa valts är dels för att
fyra av dessa enligt Pettersson (1982) bör förändras med tid samt att dessa
ordklasser är de som OVIX bygger på, och torde därför vara intressanta att
analysera. För gymnasiet finns precis som i det förra avsnittet också statistik
per kön.

Dessa resultat jämförs också mot varandra för att se vilken utveckling som
sker över tid vad gäller dessa ordklasser. Alla betyg som angetts i den gamla
betygsskalan (IG, G, VG, MVG) för gymnasiet och årskurs 9 har konverterats
till betygsskalan A-F enligt det sätt som anges i avsnitt 3.1.

Tabell 5.8: Ordklasstatistik för sex ordklasser hos gymnasietexter, uppdelat på kön
och betyg samt statistik för båda kursproven

Kön Subst. Part. Prep. Verb Adverb Pron.

A Kvinna (15) 20.39% 1.06% 8.41% 19.49% 13.28% 18.38%
Man (5) 21.74% 1.85% 9.83% 18.01% 11.77% 17.95%

B Kvinna (5) 21.19% 1.18% 9.60% 20.20% 10.04% 17.81%
Man (2) 25.26% 1.55% 11.12% 18.44% 11.26% 13.44%

C Kvinna (19) 20.82% 1.11% 9.21% 19.90% 12.71% 17.94%
Man (7) 21.20% 1.07% 9.24% 20.50% 12.50% 18.31%

D Kvinna (6) 20.86% 0.87% 8.24% 20.56% 11.51% 17.92%
Man (3) 16.47% 0.80% 7.80% 21.93% 13.80% 22.87%
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E Kvinna (14) 21.75% 1.02% 8.13% 20.43% 11.30% 18.17%
Man (7) 17.05% 0.79% 7.01% 21.84% 13.84% 20.78%

F Kvinna (7) 21.35% 0.97% 9.85% 20.12% 11.41% 17.94%
Man (10) 22.81% 1.09% 9.58% 19.61% 10.96% 17.60%

Total Kvinna (67) 20.99% 1.04% 8.84% 20.0% 12.10% 18.03%
Man (34) 20.94% 1.20% 9.10% 19.95% 12.20% 18.47%

Statistiken för gymnasietexter visar, med några få undantag, att män i den
övre halvan av betygsskalan (A, B och C) använder en större andel ord från
de nominala ordklasserna (substantiv, particip och prepositioner) jämfört med
kvinnor, och att kvinnor med samma betyg använder en större andel ord från
de verbala ordklasserna (verb, adverb och pronomen) jämfört med män. I den
totala statistiken har kvinnor däremot en aning högre andel substantiv och
verb än män.

Den totala statistiken per betyg, utan uppdelning per kön, visar att de
nominala ordklasserna är något vanligare bland högre betyg (A, B, och C),
medan de verbala tenderar att vara något högre bland lägre betyg (D, E och
F). Det finns dock inget självklart samband mellan dessa och elever med betyg
F har till exempel en hög andel av de nominala ordklasserna och en låg andel
av de verbala jämfört med betyg D och E, och till och med en lägre andel
adverb och pronomen jämfört med betyg A.

Tabell 5.9: Ordklasstatistik per betyg för gymnasiet.

Subst. Part. Prep. Verb Adverb Pron.

A (21) 20.90% 1.28% 8.81% 19.02% 12.82% 18.26%
B (7) 22.43% 1.29% 10.07% 19.66% 10.41% 16.48%
C (27) 21.18% 1.15% 9.26% 19.95% 12.50% 18.06%
D (9) 19.59% 0.85% 8.11% 20.96% 12.17% 19.35%
E (22) 20.23% 0.94% 7.71% 20.83% 12.21% 18.91%
F (17) 22.10% 1.03% 9.71% 19.86% 11.18% 17.76%
Total (104) 21.05% 1.10% 8.91% 19.94% 12.12% 18.17%
Kp1 (35) 17.88% 0.88% 8.16% 20.96% 13.32% 20.09%
Kp3 (23) 23.92% 1.12% 9.86% 19.69% 10.24% 16.02%

För årskurs 9 finns liknande tendenser som för gymnasiet vad gäller de
nominala och verbala ordklassernas fördelning för betygen, om än inte lika
tydliga. De tre högsta betygen har en större andel particip och prepositioner
än genomsnittet och en lägre andel adverb än genomsnittet. För de större
urvalsgrupperna (A, C, E och F) framgår också verbandelen sjunker med högre
betyg, med undantag för betyg A som har en något lägre andel än betyg C.
Något som sticker ut för årskurs 9 är fördelningen av nominala och verbala
ordklasser om man jämför dessa mot motsvarande för gymnasiet. Här syns
en tydlig skillnad i användning av dessa ordklasser, och den allra tydligaste
skillnaden finns för substantiv, där gymnasietexterna har en andel på 21.05%
medan årskurs 9 har en andel på 16.99%.
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Tabell 5.10: Ordklasstatistik per betyg för årskurs 9.

Subst. Part. Prep. Verb Adverb Pron.

A (12) 18.29% 0.86% 7.71% 21.77% 13.25% 19.31%
B (4) 15.24% 1.27% 7.97% 22.14% 13.22% 21.25%
C (22) 16.90% 0.93% 7.61% 21.71% 13.92% 21.64%
D (4) 18.38% 0.54% 6.73% 20.47% 13.40% 19.80%
E (22) 16.03% 0.71% 7.42% 22.02% 14.84% 21.26%
F (14) 16.78% 0.66% 6.14% 23.04% 14.53% 20.57%
Total (78) 16.99% 0.83% 7.41% 21.90% 13.99% 20.78%

Med undantag för particip har texterna från årskurs 5 som nått målet en
lägre andel ord från de nominala ordklasserna och en högre andel ord från de
verbala ordklasserna, jämfört med de som inte nått målet. Här förekommer
inte heller några particip för texterna som inte nått målet. För årskurs 3 är
resultaten mer blandade, där texterna som nått målet har en högre andel
particip, prepositioner och verb. Här har texterna som inte nått målet precis
som för årskurs 5 inga particip.

Tabell 5.11: Ordklasstatistik per betyg för årskurs 5.

Subs. Part. Prep. Verb Adverb Pron.

Nått målet (12) 19.45% 0.53% 7.48% 23.40% 14.14% 20.15%
Ej nått målet (4) 26.55% –% 7.69% 18.11% 11.91% 20.10%
Totalt (16) 20.46% 0.46% 7.51% 22.65% 13.83% 20.14%

Tabell 5.12: Ordklasstatistik per betyg för årskurs 3.

Subs. Part. Prep. Verb Adverb Pron.

Nått målet (12) 22.57% 0.75% 5.15% 22.49% 15.27% 17.59%
Ej nått målet (9) 23.06% –% 5.11% 22.36% 16.20% 18.31%
Totalt (23) 23.03% 0.60% 5.49% 21.98% 15.68% 17.78%

5.3 Läsbarhet
De mått på läsbarhet som använts för undersökningen är LIX, OVIX och
nominalkvot. Läsbarhetsstatistik för gymnasietexter uppdelat per kön visar
att kvinnor totalt sett har ett högre värde för varje läsbarhetsmått, medan
män med betyg A har ett högre värde för alla mått jämfört med kvinnor med
samma betyg. Statistiken som enbart är baserad på betyg visar att elever med
betyg F sticker ut här på samma sätt som för statistiken över tokens. Det enda
betyget där LIX-värdet är högre än för betyg F är det för betyg B. OVIX för
betyg F är också högre än både betyg D och E, och nominalkvoten är högre
än betyg A, C och D, och lika högt som betyg B.
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Tabell 5.13: LIX, OVIX och nominalkvot för gymnasieelever, uppdelat på kön och
betyg samt totala värden per kön.

Kön LIX OVIX Nominalkvot

Betyg A Kvinna (15) 37.59 64.97 0.62
Man (5) 40.78 68.47 0.68

Betyg B Kvinna (5) 45.62 60.19 0.67
Man (2) 45.50 62.63 0.88

Betyg C Kvinna (19) 37.43 63.98 0.65
Man (7) 36.88 59.45 0.62

Betyg D Kvinna (6) 38.99 55.79 0.57
Man (3) 30.48 52.23 0.44

Betyg E Kvinna (14) 37.86 61.08 0.63
Man (7) 31.96 56.03 0.44

Betyg F Kvinna (7) 38.18 65.47 0.67
Man (10) 41.65 60.09 0.65

Totalt Kvinna (67) 38.48 62.61 0.64
Man (34) 37.79 59.81 0.60

Tabell 5.14: Läsbarhetsstatistik per betyg för gymnasiet.

LIX OVIX Nominalkvot

Betyg A (21) 38.45 66.36 0.64
Betyg B (7) 45.58 60.88 0.73
Betyg C (27) 37.27 65.35 0.65
Betyg D (9) 36.16 54.61 0.53
Betyg E (22) 35.54 58.92 0.56
Betyg F (17) 40.22 62.31 0.66
Totalt (104) 38.15 61.85 0.62
Kursprov 1 (35) 36.46 57.73 0.51
Kursprov 3 (23) 45.46 61.59 0.76

I läsbarhetesstatistiken för årskurs 9 finns en skillnad mellan betygen som
är tydligare än den för gymnasietexterna. Här har betyg F det lägsta värdet i
alla tre kategorier och vid en jämförelse av de betygsgrupper med störst urval
(A, C, E och F) går resultaten från högt till lågt i alla kategorier. Vid jämförelse
av läsbarhetsstatistiken för texterna från årskurs 9 och texterna från gymnasiet
framgår tydliga skillnader. Alla tre läsbarhetsmått är högre för gymnasieelever
jämfört med elever i årskurs 9, vilket är väntat med tanke på hur fördelningen
av ordklasser ser ut för årskurs 9 i jämförelse med gymnasiet.
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Tabell 5.15: Läsbarhetsstatistik per betyg för årskurs 9.

LIX OVIX Nominalkvot

Betyg A (12) 30.92 61.53 0.49
Betyg B (4) 33.65 56.72 0.44
Betyg C (22) 29.79 57.76 0.45
Betyg D (4) 35.30 57.76 0.52
Betyg E (22) 29.32 56.42 0.42
Betyg F (14) 26.65 54.03 0.42
Totalt (78) 29.57 57.24 0.45

För årskurs 5 och 3 sjunker det totala LIX-värdet jämfört med gymnasiet
och årskurs 9 och det lägsta totala LIX-värdet finns hos årskurs 5. Nominalkvo-
ten för dessa två årskurser är dock högre än för årskurs 9, och årskurs 3 ligger
inte långt ifrån gymnasietexterna. Nominalkvoten för de elever som inte nått
målet i årskurs 3 är väldigt hög, och här är det viktigt att poängtera att sta-
tistiken är lite missvisande. Medelvärdet blir förvrängt på grund av två texter
med väldigt hög nominalkvot, 1.5 och 1.3. Den text med en nominalkvot på
1.5 innehåller 23 tokens, och efter en manuell rättning hamnar nominalkvoten
på 1.1. Den felaktiga nominalkvoten beror på att flera ord skrivits ihop. I ett
fall skrevs ett verb, en verbpartikel, en konjunktion och en determinerare ihop
till ett ord, och detta tagandes som ett egennamn, vilket efter konvertering
räknas till substantiv.

Tabell 5.16: Läsbarhetsstatistik per betyg för årskurs 5.

LIX OVIX Nominalkvot

Nått målet (12) 24.13 57.96 0.50
Ej nått målet (4) 26.72 65.38 0.68
Totalt (16) 24.78 59.81 0.55

Tabell 5.17: Läsbarhetsstatistik per betyg för årskurs 3.

LIX OVIX Nominalkvot

Nått målet (12) 19.54 59.55 0.53
Ej nått målet (9) 37.38 79.42 0.69
Totalt (24) 26.22 66.16 0.62

5.4 Summering
För den text som förbearbetats, tokeniserats och ordklasstaggats har statistik
tagits fram med hjälp av det program som utvecklats för automatisk analys,
baserat på särdrag från tidigare studier. Ordklasstaggaren klarar enligt den
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utvärdering som gjordes i avsnitt 3.2.2 att tagga cirka 96% av orden korrekt
med SUC 3.0, men som tidigare nämnt så är detta inte ett tillförlitligt värde,
utan det är sannolikt lägre än så, och detta innebär att både ordklasstatistiken
och nominalkvoten innehåller fel.
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6 Diskussion och framtida forskning

Det stickprov av elevtexter som använts som underlag för undersökningen har
inte definierats av mig själv. Texterna har gjorts tillgängliga för mig av Insti-
tutionen för nordiska språk och jag har därmed inte kunnat kontrollera hur
urvalet till undersökningen har gjorts med avseende på alla prov som skrivits.
Resultaten som redovisas är inte tillförlitliga med avseende på ålder, betyg
och kön, men visar att språkteknologiska verktyg kan användas för att ta fram
tillförlitlig statistik för ett tillförlitligt urval som grund för kvantitativ analys
av elevtexter.

Trots att resultaten inte är tillförlitliga med avseende på betyg, ålder och
kön går det att se trender för hur hur exempelvis text- och tokenlängd hänger
ihop med betyg och ålder, och där det är möjligt har dessa resultat jämförts
med tidigare studier.

6.1 Bearbetning och annotering
Ett av de största problemen med ordklasstaggning av elevtexter är att det inte
finns någon korpus som är skapad specifikt för det här ändamålet. Elevtexterna,
främst de som är skrivna av elever i de lägre årskurserna, innehåller ofta stavfel
och grammatiska fel, medan verktygen är skapade för och tränade på korrekt
svenska. Felstavade ord finns alltså sällan med i korpusen och de får ofta en
felaktig tagg. Ett exempel ur en text skriven av en elev i årskurs 3 är ordet
»varan« (där »varandra« eller »varann« egentligen menas), som taggas som ett
substantiv vilket ger felaktig statistik på flera håll. Ordklasstatistiken blir då
fel, vilket i sin tur påverkar nominalkvoten, som blir högre än den ska vara. De
felstavningar som förekommer kan delas upp i två kategorier; ord som blir andra
ord när de är felstavade, som »varan« istället för »varann« (varandra), och ord
som helt saknar innebörd när de felstavats, som »ringr« istället för »ringer«.
Utöver detta förekommer även särskrivningar och hopskrivningar men ingen
hänsyn har tagits till dessa i den här undersökningen. Ett rimligt antagande är
därför att ordklasstaggaren i större utsträckning gör »fel«1 ju yngre skribenten
är.

Eleverna gör också grammatiska fel, till exempel med »dem«, som i vissa
fall förekommer i subjektsposition, där någon korrekt tagg egentligen inte finns.
Å ena sidan kan »dem« taggas som ett subjekt, och felet ligger då i att fel form

1Om ordklasstaggaren taggar exempelvis »varan« som ett substantiv gör den inte fel,
men skribentens intention var (enligt kontexten) inte att skriva ett substantiv och det blir
därför fel i statistiken.
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av detta pronomen används, medan det å andra sidan kan taggas (korrekt) som
ett objekt, trots att det används som ett subjekt.

Även om den automatiska bearbetningen genererar en del fel så finns po-
tential att genomföra en storskalig kvantitativ analys med hjälp av de verktyg
som använts.

6.2 Ord
För varje årskurs som undersökts finns ett samband mellan textlängd, ordlängd
och betyg. När betygen stiger ökar också antalet ord och deras medellängd.
Detta är särskilt tydligt för gymnasietexterna och texterna från årskurs 9 när
man tittar på de stora urvalsgrupperna (de som konverterats; A, C, E och
F). Textlängderna stämmer också relativt bra mot textlängderna i Hultman &
Westman (1977). I den undersökningen var dock texterna med högsta betyg
längre och texterna med lägsta betyg kortare än motsvarande för den här
undersökningen.

Medellängden per ord är i jämförelse med Hultman & Westman (1977)
något kortare och i jämförelse med Östlund-Stjärnegårdh (2002) längre. Den
totala genomsnittslängden per ord i Hultman & Westman (1977) är 5,07 tec-
ken per ord, medan den totala genomsnittslängden för kursprov 3 i den här
undersökningen är 4,96. Ordmedellängden från Östlund-Stjärnegårdh (2002),
4,49 för IG och 4,44 för G, ligger på ungefär samma nivå som kursprov 1 i
den här undersökningen, 4,45. De är dock inte helt jämförbara då Östlund-
Stjärnegårdh (2002) utgår från två betyg, IG och G.

De så kallade banalorden visar inte något särskilt samband med årskurser-
na. Frekvensen sjunker visserligen något från årskurs 3 till årskurs 6, men ökar
för årskurs 9 och kursprov 1. Den lägsta frekvensen finns dock för kursprov 3.
Något som dock skulle kunna påverka resultatet för banalorden är att elever i
lägre årskurser är mer benägna att stava fel, och stavfel på ord som faller inom
kategorin banalord resulterar i att de inte räknas med i den statistiken.

Förekomsten av pronomenet »dom« visar att användningen minskar för
varje årskurs mellan årskurs 5 och kursprov 1, för att sedan öka för kursprov 3.
Årskurs 3 sticker dock ut här och visar endast 16% av pronomenen är »dom«,
vilket är endast en procentenhet högre än för årskurs 9. Resultatet stämmer
inte särskilt bra med vad Pettersson (1982) beskriver, det vill säga att fre-
kvensen för »dom« ligger över 50% för fjärde klass, 34% i sjätte klass, 6%
efter högstadiet och 1,5% sista terminen på gymnasiet. För årskurs 5, 6 och
möjligtvis årskurs 9 och kursprov 1 stämmer resultaten överens någorlunda.

6.3 Ordklasser
Ordklasstatistiken för kursprov 3 i jämförelse med Hultman & Westman (1977)
visar på en ökad användning av alla ordklasser som undersökts, med undantag
för pronomen. Den största ökningen finns för substantiv med 2,05 procenten-
heter.

Som tidigare nämnt bör, enligt Pettersson (1982), användningen av prepo-
sitioner och substantiv öka och användningen pronomen och verb minska med
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åldern. Detta stämmer bra överens med hur statistiken ser ut för årskurs 9,
kursprov 1 och kursprov 3. För de yngre årskurserna stämmer det dock inte.

6.4 Läsbarhet
Om man tittar på de stora urvalsgrupperna för gymnasiet och årskurs 9 går
LIX från högt till lågt med undantag för betyg F för gymnasiet. En stor ök-
ning sker också från kursprov 1 till kursprov 3. De avvikande värdena för varje
läsbarhetsmått för betyg B tyder på att tillförlitligheten för den betygsgrup-
pen är låg. Ett resultat som sticker ut särskilt är LIX är det för årskurs 3.
Genomsnittligt LIX för texter som nått målet är där 19.54, vilket klassificeras
som »mycket lättläst, barnböcker«, medan genomsnittet för texter som inte
nått målet är 37.38, vilket klassificeras som »lättläst, skönlitteratur, populär-
tidningar«. Förklaringen till detta skulle kunna vara att att elever i den åldern
inte använder meningsskiljande tecken i samma utsträckning som andra. Det
finns till exempel en text skriven av en elev i årskurs 3 som har ett LIX-värde
på 108, och som referens klassificeras texter med ett LIX-värde som är över 60
som »mycket svår, byråkratsvenska«. LIX lämpar sig förmodligen därför inte
för elevtexter skrivna av elever i de yngre årskurserna, av den anledning att de
skriver för långa meningar. Att en elev i årskurs 3 skulle behärska att skriva
»byråkratsvenska« är inte rimligt.

OVIX för gymnasietexterna (betyg A, C, D och E) och årskurs 9 rör sig
från högt till lågt, men med undantag för betyg F för gymnasiet precis som för
LIX. Jämfört med Hultman & Westman (1977) är värdena totalt sett något
lägre och jämfört med Östlund-Stjärnegårdh (2002) något högre. Att betyg B
och D avviker från den generella trenden även för OVIX kan vara ett ytterligare
bevis för att tillförlitligheten för dessa betyg är låg på grund av så få texter
finns tillgängliga. För årskurs 3 och 5 följer samma mönster som för LIX, där
de texter som inte nått målet har högre värden, vilket kan tyda på att också
OVIX är ett mått som är dåligt anpassat för de lägre årskurserna.

Nominalkvoten för gymnasietexterna kan ytterligare styrka påståendet om
att tillförlitligheten för betyg B och D är låg, då dessa avviker en aning från de
andra betygen. Jämfört med Hultman & Westman (1977) har de elever som
fått högsta betyg en lägre nominalkvot i den här undersökningen medan elever
med lägsta betyg har en högre nominalkvot.

Gällande betyg gymnasietexter med betyg F och dess avvikande värden på
många håll så skulle detta kunna bero på att eleverna med betyg F i större
utsträckning stavar fel, vilket kan göra att ordklasstaggaren taggar fel. Men det
kan också finnas anledningar som inte går att ta fasta på genom en automatisk
analys, såsom att att de inte följt instruktionerna för provet och därmed blivit
underkända.

6.5 Framtida forskning
De texter som används i den här undersökningen är begränsade till antalet och
spridningen med avseende på betyg och kön varierar. Det finns till exempel
bara två texter skrivna av gymnasieelever som är skrivna av män och som
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har betyg B och en liknande undersökning skulle kunna förbättras med ett
större och mer genomtänkt urval av texter med signifikanstester. En annan
förbättring av datan skulle vara att skriva metadatan på ett mer konsekvent
sätt, och inte ha två olika format som är fallet med den data som använts.
Vidare skulle det, vid en större undersökning, underlätta om den överflödiga
informationen om texterna som inte tillhör metadatan, som manuellt tagits
bort och som beskrivs i avsnitt 3.2.2, inte togs med från början. Men detta
skulle också till exempel kunna lösas genom att utveckla ett skript som gör
det automatiskt.

Tokeniseringen fungerar i stort sett bra, med undantag för det fåtal fel
som togs upp i avsnitt 3.2.2. Dessa fel är dock inte specifika för elevtexter,
utan skulle kunna förekomma oavsett typ av text. Identifiering och rättning
av stavfel, särskrivningar och ihopskrivningar kan förbättra resultaten för ord-
klasstaggaren, då stavfel, åtminstone för de typer av analyser som gjorts i det
här arbetet, inte är relevanta. Identifiering av ihopskrivningar skulle, till exem-
pel i den här studien, förbättra resultatet för ordklasserna och nominalkvoten
för årskurs 3, vilket framgår av den text från årskurs 3 som diskuterades i
samband med läsbarhet i avsnitt 5.

En ytterligare dimension skulle också kunna tillföras i form av syntaktisk
analys (parsning) för att få en bild av hur eleverna formulerar sitt språk.

Slutligen så skulle det verktyg som utvecklats också kunna förbättras. Att
i en textfil skriva in instruktioner för vad som ska utföras, för att sedan spara
den och köra programmet kan upplevas som krångligt, och ett grafiskt använ-
dargränssnitt skulle förenkla den här processen.
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A Instruktioner för analys av elevtexter

För att köra programmet krävs att Java finns installerat på datorn. Själva
programmet består av filen et (eller et.jar). När programmet startas för första
gången skapas några filer som är nödvändiga för att resultaten ska kunna
visas korrekt. Det innebär med andra ord att programmet måste startas en
gång innan någon analys kan göras, för att de nödvändiga filerna ska finnas.

När programmet körs för första gången skapas filen config. Det är en textfil
som innehåller inställningar för programmet samt instruktioner för vad som
ska analyseras och vilka texter som ska analyseras. I filen finns en rad som
börjar med DIR= som anger vilken katalog med ordklasstaggade elevtexter
som ska läsas in. Det går till exempel att skapa en katalog som heter Elevtexter
och sedan läsa in alla elevtexter som finns i den katalogen. Detta skulle då
göras genom att ange DIR=Elevtexter i config-filen. Den här inställningen är
passande om man vill dela upp olika årskurser i olika kataloger, då man kan
skapa en katalog för varje katalog, och sedan välja den årskurs i config-filen,
exempelvis »DIR=Gymnasiet« om texter från gymnasiet ligger i katalogen
»Gymnasiet«.

I config-filen finns utöver inställningen för katalog fyra inställningar som
kan anges som av eller på, med 0 eller 1:

Betygskonv anger att betyg ska konverteras från den gamla skalan IG-MVG
till den nya, A-F, genom att ändra IG till F, G till E, VG till C och MVG till
A. Detta kan användas för att få större underlag att utgå ifrån.

Taggkonv anger att ordklasserna som finns ska konverterats till det sätt att
indela ordklasser som användes i Gymnasistsvenska (och finns beskrivet i Te-
leman (1974)) för att kunna göra en jämförelse med resultaten därifrån. Detta
resulterar i färre ordklasser där till exempel egennamn räknas som substantiv.
Notera dock att den här instruktionen endast fungerar tillsammans med ord-
klasstatistik (POS) och läsbarhetsstatistik (LBH) och bör vara avstängd för
annan statistik.

Indstat anger att individuell statistik för varje text ska skrivas ut. Statisti-
ken som skrivs ut är frekvensordlista per token, frekvensordlista per lemma,
kön, betyg, årskurs, svas, antal ord, antal meningar, antal tecken, LIX, OVIX
och nominalratio för varje inläst text.

Helatexter anger att den individuella statistiken, utöver den statistik som
angavs ovan, också innehåller hela texten. Att skriva ut hela texten kan ta
lång tid och vara krävande av datorn, och därför rekommenderas att den här
inställningen är satt till 0 om den inte är av intresse.

Alla dessa inställningar bestäms genom att ange 0 eller 1 efter inställningen.
För att till exempel använda betygskonvertering ska betygskonv=1 anges i
config-filen.
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Programmet behöver sedan instruktioner för att veta vad som ska beräknas.
Syntaxen för dessa är generellt instruktion argument 1, argument 2, argument 3
och så vidare. Kommatecken anges alltså mellan argumenten, men inte mellan
namnet på instruktionen och första argumentet.

Tabell A.1: Översikt för de instruktioner med tillhörande argument som kan anges
vid analys av elevtexter.

Instruktion Arg 1 Arg 2 Arg 3 Arg 4 Arg 5

POS Betyg Kön SVAS – –
SEK Sekvens Betyg Kön SVAS –
LBH Betyg Kön SVAS – –
STAT Betyg Kön SVAS – –
ORD Ord Ord Betyg Kön SVAS

De tillgängliga instruktionerna är ordklasstatistik (POS), sekvenser (SEK),
läsbarhet (LBH), medellängd på ord och texter (STAT) samt statistik över ett
specifikt ord (ORD). För varje instruktion behöver ett antal argument anges,
som framgår i tabell A.1. Gemensamt för alla instruktioner är att betyg, kön
och svenska som andraspråk ingår som argument.

Ordklasstatistik genereras med genom att skriva POS (som står för part of
speech) följt av ett eller flera betyg, kön och svenska som andraspråk. Notera
också att detta är den enda instruktion som kan ta flera betyg som argument.
Exempel:

POS IG G VG MVG, K, N

Den instruktionen genererar ordklasstatistik uppdelat i betygen IG, G, VG
och MVG, för elevtexter skrivna av kvinnor som inte skrivit provet för svenska
som andraspråk.

Sekvenser genereras genom att skriva SEK följt av en sekvens av ordklasser
samt betyg, kön och svenska som andraspråk. Exempel:

SEK NN VB, A, M, J

Den instruktionen genererar en lista över alla förekomster av substantiv
(NN) som följs av verb (VB), för alla texter med betyg A, skrivna av män med
svenska som andraspråk. Ordklasserna skrivs med SUC-taggar, och en utförlig
lista över SUC-taggarna finns i appendix. Någon övre gräns för hur många
ordklasser som kan ingå i en sekvens finns inte, och det går också att bara
skriva en enda ordklass, vilket ger alla förekomster av ord från den ordklassen.

Läsbarhet genererar genomsnittlig LIX, OVIX och nominalkvot och ska-
pas genom att skriva LBH följt av betyg, kön och svenska som andraspråk.
Exempel:

LBH A, K, N

Detta genererar läsbarhetsstatistik för alla texter med betyg A, skrivna av
kvinnor som inte har svenska som andraspråk.
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Ordstatistik genererar statistik för genomsnittlig längd per text och per ord.
Interpunktion räknas inte med i den här statistiken. För att skapa ordstatistik
skrivs STAT följt av betyg, kön och svenska som andraspråk. Exempel:

STAT MVG, K, J

Det genererar ordstatistik för alla texter med betyg MVG, skrivna av kvin-
nor som skrivit provet för svenska som andraspråk.

Den sista instruktionen, ORD, kan användas på två sätt. Det första sättet
tar fram statistik över hur stor andel av alla ord i en text som består av ett
specifikt ord, till exempel:

ORD jag, G, K, N

Den instruktionen visar hur stor andel av alla ord i texterna med betyg G,
skrivna av kvinnor som inte har svenska som andraspråk som består av »jag«.
Det andra sättet ORD kan användas på är hur stor andel av vissa specifika ord
som består av ett specifikt ord. Tanken med den här instruktionen var från
början att få fram statistik över hur stor del av »de«, »dem« och »dom« som
består av »dom«. Exempel:

ORD dom, de dem, IG, M, N

Den visar hur frekvent »dom« förekommer bland »dom«, »de« och »dem«
för alla texter med betyg IG, skrivna av män som inte har svenska som and-
raspråk. Om dessa texter till exempel skulle innehålla 25 förekomster av »de«,
25 förekomster av »dem« och 50 förekomster av »dom« skulle resultatet bli 50

Argumenten för betyg, kön och svenska som andraspråk kan, istället för
att ange ett värde, ersättas med en asterisk (*), som används för att ignorera
ett argument. Om till exempel kön anges med en asterisk istället för M eller K
tas båda könen med i statistiken. För att ta fram läsbarhetsstatistik över alla
texter med betyg G, oavsett kön och svenska som andraspråk, skulle följande
instruktion användas:

LBH G, *, *

Alla inställningar och instruktioner måste stå på egna rader. Det går ock-
så att »kommentera ut« rader genom att sätta ett nummertecken (#) först
på raden. Det betyder att den raden ignoreras när programmet körs och kan
användas för att skriva kommentarer eller spara instruktioner för senare an-
vändning.

När en analys ska göras är det rekommenderat att bara göra en typ av
analys åt gången. Det går dock bra att skriva flera rader med analyser, till
exempel för att ta fram läsbarhetsstatistik för flera betyg, vilket skulle kunna
se ut så här:

LBH G, *, J
LBH VG, *, J
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LBH MVG, *, J

Dessa instruktioner skapar läsbarhetsstatistik för texter med betyg G, VG
och MVG, oavsett kön, för texter skrivna av elever med svenska som andra-
språk.

När alla instruktioner och inställningar är färdiga måste config-filen sparas
och därefter kan programmet köras. När programmet körs skapas en katalog
som har dagens datum och tid som namn, som innehåller resultatet från ana-
lyserna.
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B Tagguppsättning för Stockholm Umeå
Corpus

Tagg Förklaring

AB Adverb
DT Determinerare
HA Frågande/relativt adverb
HD Frågande/relativ determinerare
HP Frågande/relativt pronomen
HS Frågande/relativt possesivt pronomen
IE Infinitivmarkör
IN Interjektion
JJ Adjektiv
KN Konjunktion
NN Substantiv
PC Particip
PL Partikel
PM Egennamn
PN Pronomen
PP Preposition
PS Possesivt pronomen
RG Grundtal
RO Ordningstal
SN Subjunktion
UO Utländskt ord
VB Verb

UTR Utrum Genus
NEU Neutrum Genus
MAS Maskulinum Genus
UTR/NEU Utrum/neutrum Genus

SIN Singular Numerus
PLU Plural Numerus
SIN/PLU Singular/plural Numerus

IND Obestämd Bestämdhet
DEF Bestämd Bestämdhet
IND/DEF Obestämd/bestämd Bestämdhet
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NOM Nominativ Kasus
GEN Genitiv Kasus
SMS Sammansättningsform Kasus

POS Positiv Komparation
KOM Komparativ Komparation
SUV Superlativ Komparation

SUB Subjekt Pronomenform
OBJ Objekt Pronomenform
SUB/OBJ Subjekt/objekt Pronomenform

PRS Presens Verbform
PRT Preteritum Verbform
INF Infinitiv Verbform
SUP Supinum Verbform
IMP Imperativ Verbform

AKT Aktiv Diates
SFO S-form Diates

KON Konjunktiv Modus
PRF Perfekt Perfekt

AN Förkortning Form
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C Konverteringsschema för SUC ->
Teleman (1974)

Den här listan visar hur den konvertering av ordklasser från SUC till Teleman
(1974) går till. Konverteringen sker endast på ordklassnivå, och morfologisk
information försvinner i samband med konverteringen. I Teleman (1974) räknas
ordningstal och grundtal till räkneord, dessa räknas båda som ordningstal här,
för att undvika att skapa en helt ny tagg. RO kan alltså ses som räkneord.

SUC Konverteras till

Determinerare (DT) Pronomen (PN)
Egennamn (PM) Substantiv (NN)
Possessivt pronomen (PS) Pronomen (PN)
Frågande/relativt adverb (HA) Adverb (AB)
Frågande/relativt pronomen (HP) Pronomen (PN)
Subjunktion (SN) Konjunktion (KN)
Grundtal (RG) Ordningstal (RO)
Partikel (PL) Adverb (AB)
Frågande/relativ determinerare Pronomen (PN)
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