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1 Introduktion

Det här projektet syftar till att utveckla ett verktyg för textkontroll. Till skillnad fr̊an
klassisk rättstavning eller grammatikkontroll är detta hjälpmedel inte ämnat att säga
huruvida ett ord eller en mening är korrekt eller inte, utan ge användaren en indikation
om hur troligt det är att man skrivit korrekt, s̊a att man kan korrigera texten. Detta
innebär i vissa fall att ord kommer klassas som felstavade, precis som vanlig rättstavning.
Utöver detta kommer ord som sällan används i en särskild kontext markeras. Detta kan
t.ex. vara om man skrivit ett ord som är ett rättstavat, och kanske t.o.m. vanligt, men
inte det man ville skriva. Detta kan bero p̊a att man tryckte p̊a fel tangent eller trodde
att ordet stavades p̊a ett annat sätt.

För att bygga en spr̊akmodell kommer svenska Wikipedia användas som träningsdata.
Wikipedia-artiklar lämpar sig väl som data eftersom de är gratis, lätttillgängliga genom
nerladdningsbara ”dumpar” och relativt välskrivna. Även om det kan finnas fel i artiklar
kontrolleras och rättas de hela tiden. Wikipedia har tidigare använts för andra typer av
spr̊akteknologiska arbeten t.ex. Balasuriya m.fl. (2009) och Yatskar m.fl. (2010). Vad man
f̊ar fr̊an Wikipedia är ocks̊a en data som spänner över m̊anga domäner. För detta projekt
lämpar sig denna bredd väl eftersom det inte är fr̊agan om att bestämma huruvida n̊agot
är rätt eller fel, utan ge förslag p̊a vilka ord som är lämpligast.

Målet med det här projektet är att skapa ett verktyg som underlättar att skriva texter,
inte bara i m̊an av rättstavade ord, utan ocks̊a att använda rätt ord p̊a rätt plats. Detta
verktyg bör kunna användas inte bara för textkontroll av typen rättstavning/grammatik-
kontroll, utan även för stilkontroll av texter. Man skulle t.ex. kunna träna verktyget p̊a
manualer och sedan använda det för att för att automatiskt granska nyskrivna manua-
ler. P̊a s̊a sätt skulle man f̊a ett hjälpmedel för att skriva konsekventa texter. Eftersom
oklarheter i texten markeras skulle man ocks̊a kunna använda verktyget för utbildning.

2 Bakgrund

Det finns i dagsläget rättstavning nästan överallt när man skriver p̊a datorer, i textbehand-
lare och p̊a internet. Vad de allra flesta av dessa har gemensamt är att de kan känna igen ett
ord som felstavat, ofta genom en enkel ordlista, och markerar det, ofta med ett v̊agigt rött
sträck. Denna metod fungerar d̊a man bara vill ett ord man skriver är rättstavat. Däremot
tar den inte hänsyn till huruvida ett ord som förkommer i ordlistan kan förekomma p̊a
den plats den har. Det har gjorts arbeten p̊a att implementera detta, t.ex. Golding m.fl.
(1999).

Att internet är en källa för lingvistisk data konstateras bl.a. i Kilgarriff och Gre-
fenstette (2003). Att använda Wikipedia som källa för data har fördelen att det här finns
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ett visst m̊att av korrekthet eftersom artiklarna kan kontrolleras och rättas av en stor
mängd användare. Eftersom alla artiklar följer samma mall med avseende p̊a struktur och
uppmärkning är det ocks̊a lättare att utvinna data jämfört med om man skulle ta denna
fr̊an flera olika sidor p̊a internet.

Kilgarriff och Grefenstette (2003) förklarar att även om det bland alla internets texter
finns m̊anga fel är de korrekta orden ofta mycket mer frekventa än felstavningar. Detta
innebär att vad det gäller rena felstavningar, d̊a man skriver ett ord som ”inte finns”,
g̊ar det i stor utsträckning att lösa genom att bara räkna frekvensen för ord. Ett annat
vanligt fel är att man skriver ett ord som är korrekt, fast man menade ett annat. För att
f̊anga upp denna typ av fel krävs att man även tar med kontexten i beräkningarna d̊a man
kontrollerar ett ord. Som nämns i Golding m.fl. (1999) kan detta även användas för att
rätta fel som är av en mer grammatisk natur.

En sak som skiljer detta projekt fr̊an m̊anga tidigare arbeten är att m̊alet inte är
att skapa ett verktyg som skiljer p̊a rätt och fel. För vanlig rättstavning måste man dra
en gräns n̊agonstans och säga ”nu blev det fel”, vilket innebär att man bara har tv̊a
möjligheter för varje ord. Detta medför att användaren kan tro att den gjort fel om den
använder ett ord som inte finns med i ordlistan, alternativt p̊a ”fel plats” för kontextbe-
roende rättstavning. Å andra sidan kan användaren ocks̊a tro att allt som inte markeras
som fel är korrekt. Därför vill jag introducera en skala för potentiella fel som talar om för
en användare att det är mer eller mindre troligt att det finns fel i texten.

3 Tillvägag̊angsätt

Det första steget i projektet är att samla in data. Som nämns ovan används Wikipedias
svenska artiklar för träning. Dessa artiklar inneh̊aller en stor mängd ord: runt 80 000 0001.
Dessa g̊ar lätt att ladda ner i en enda fil, som en komprimerad ”dump”. Sedan ska den-
na data tvättas för att ta bort uppmärkning som HTML-taggar och Wikipedias egna
uppmärkning. För detta projekt lämpar sig löptexten i artiklarna, varför saker som rubri-
ker, tabeller o.dyl. kommer att tas bort. Ett problem som blir extra uppenbart när man
använder data fr̊an internet är att den inneh̊aller brus. Detta bör dock g̊a att lösa ganska
lätt genom att rensa bort ord med mycket l̊ag frekvens.

Utifr̊an denna data kommer en spr̊akmodell utvinnas med information om ords frekvens
och kontext, med hjälp av n-gram. Denna kommer att användas för att kontrollera hur
sannolik en sekvens med ord är. Ord med mycket l̊ag sannolikhet kommer att markeras p̊a
ett sätt. Dessa är ord som är ”fel” enligt vanlig rättstavning, d.v.s. ord som ”inte finns”,
samt ord har mycket l̊ag sannolikhet i kontexten. Ord som har l̊ag sannolikhet, men inte
lika l̊ag, kommer att markeras p̊a ett annat sätt. Detta indikerar för användaren att det
kan ha blivit fel. Här gäller det snarare ord som kan förekomma i kontexten, men där
det finns andra liknande ord som är troligare. De olika felen benämns hädanefter typ 1
respektive typ 2. Det är möjligt att dessa niv̊aer kan komma att revideras under projektet
om det uppdagas att det kan vara fördelaktigt med ännu fler grader. Vid fel kommer även
en lista p̊a de n bästa kandidaterna tas fram för att hjälpa användaren om den inte själv
upptäcker vad felet är.

En del av verktyget som ocks̊a behöver utvecklas är gränssnittet. För att kunna in-
dikera felen krävs ett grafiskt gränssnitt som kan läsa in text och markera ord enligt de
tv̊a feltyperna. Man skulle ocks̊a kunna implementera verktyget i ett redan existerande
textbehandlingsprogram, se figur 1.

1Denna uppskattning har gjorts genom en mycket enkel tvättning av artiklarna och inneh̊aller en del
uppmärkning.
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Figur 1: Prototypbild av hur verktyget skulle kunna se ut. Här jämförs verktygets
uppmärkning (nedan) med uppmärkningen i Linux-programmet gedit (ovan). Stolen och
körsbrä markeras här som feltyp 1, och ett som typ 2.

Utvärdering av detta projekt kommer ske p̊a tv̊a sätt. Det första är att räkna antalet fel
gjorda av systemet, liknande TER i Whitelaw m.fl. (2009). Eftersom det finns tv̊a typer
av uppmärkningar kan det ocks̊a vara intressant att beräkna dessa separat, inte minst
under projektets g̊ang för att justera tröskelvärden vid behov. Denna utvärdering bör g̊a
att göra enkelt automatiskt, förutsatt att man har manuellt annoterad testdata. Datan
ska vara utformad s̊a att den inneh̊aller fel av b̊ada typerna och resten ska vara korrekt
skriven text. Detta sker lämpligen genom att välja ut meningar ur artiklarna och markera
ord som endera felkategorierna. Ifall det skulle vara s̊a att det inte finns tillräckligt många
fel kan man lägga till extra genom att ändra p̊a korrekta ord. N̊agot som är viktigt är att
man är konsekvent med vilka fel som ska räknas till vilken typ. Därför är det lämpligt att
bestämma att uppenbart felstavade ord, där man ser att det ska vara n̊agot annat, eller
ord som bryter mot syntaxen markeras som fel av typ 1. Ord som däremot kan st̊a p̊a den
plats de är, men där det är troligt att man menar n̊agot annat, t.ex. ord med liknande
betydelse eller stavning, markeras som typ 2.

Det andra sättet att utvärdera verktyget p̊a är att l̊ata testpersoner använda det och
jämföra med andra program som utför rättstavning och/eller grammatikkontroll. Med den
här typen av utvärdering f̊ar man inte ett faktiskt värde, men det kan änd̊a vara bra att
utföra den eftersom det intressanta i slutändan är om verktyget hjälper användarna. Det
spelar egentligen ingen roll hur bra verktyget är p̊a att upptäcka de olika feltyperna om
användaren inte kan utnyttja detta.

4 Omf̊ang

Målet är att resultatet av det här projektet blir ett prototypverktyg som kan användas för
textkontroll. Projektet kommer även mäta hur väl det g̊ar att använda Wikkipedia-artiklar
som data för spr̊akteknologiska ändam̊al och textkontroll i synnerhet. I utvärdering ing̊ar
ocks̊a att undersöka hur användbart det är att ha en mer finkornig skala vad det gäller
textkontroll, snarare en den vanliga ”rätt-eller-fel”.

Tiden för detta projekt är 20 veckor och en preliminär plan kan se ut som följer:

1. Insamling och läsning av relevant litteratur

2. Insamling och bearbetning av träningsdata

3. Insamling och bearbetning av träningsdata

4. Manuell uppmärkning av testdata

5. Manuell uppmärkning av testdata

6. Utveckling av spr̊akmodell
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7. Utveckling av spr̊akmodell

8. Utveckling av spr̊akmodell

9. Utveckling av spr̊akmodell

10. Utveckling av spr̊akmodell

11. Utveckling av spr̊akmodell

12. Utveckling av grafiskt gränssnitt

13. Utveckling av grafiskt gränssnitt

14. Utvärdering av verktyget med testanvändare

15. Vidare utveckling av verktyget med hänsyn till utvärdering

16. Vidare utveckling av verktyget med hänsyn till utvärdering

17. Vidare utveckling av verktyget med hänsyn till utvärdering

18. Slutgiltig utvärdering av verktyget

19. Sammanställning av rapport

20. Sammanställning av rapport
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