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Sammandrag 

 

Den här uppsatsen undersöker hur väl annoteringsverktyget Swegram utför analysdelen 

ordklassbestämning, så kallad ordklasstaggning, av elevtexter i svenska och svenska som 

andraspråk. Syftet är att undersöka tillförlitligheten i verktyget och om avvikelser i 

ordklasstaggningen finns från manualen till SUC (Ejerhed et al 1992) samt från traditionell 

grammatisk ordklassanalys enligt SAOL vill jag undersöka i hur stor omfattning det sker och i 

vilka ordklasser det är mest frekvent. Studien ämnar ge svar på om vissa ordklasser är mer 

problematiska att ordklasstagga än andra, om vissa ord har egenskaper som ger upphov till 

feltaggning och om det är skillnad på verktygets förmåga att känna igen och ange ordklasser i 

texter skrivna av elever med svenska som andraspråk i jämförelse med texter skrivna av 

elever med svenska som modersmål. Materialet består av tio elevtexter i ämnet svenska som 

andraspråk och 10 texter i ämnet svenska för årskurs 9. För att få fram statistik på avvikelser i 

ordklasstaggningen används beräkningar för precision och recall samt för medelvärdet F-

score. Resultatet visar att feltecknade ord ger upphov till feltaggningar, vilka det också finns 

fler av i andraspråkstexterna, liksom ordklasser som delar många ordformer. För övrigt visar 

sig inga anmärkningsvärda skillnader i verktygets precision mellan andraspråkstexter och 

texter i svenska. 

 

 

Nyckelord: Annoteringsverktyg, ordklasstaggning, automatisk textanalys, nationella prov, 

elevtext 



     3 
 

INNEHÅLL 

 

1 INLEDNING! 5!
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING! 6!
1.2 BAKGRUND! 7!
1.2.1 ELEVTEXTER FRÅN NATIONELLA PROVET! 7!
1.2.2 ANNOTERAD TEXT! 7!
1.3 DISPOSITION! 9!

2 TIDIGARE FORSKNING! 9!
2.1 VERKTYG FÖR AUTOMATISK TEXTANALYS! 10!
2.1.1 STAGGER! 10!
2.1.2 UPPSALA ELEVTEXTKORPUS OCH SWEGRAM! 10!
2.2 ORDKLASSANALYS I SAOL OCH SUC! 11!
2.2.1 SAOL! 12!
2.2.2 THE STOCKHOLM-UMEÅ CORPUS, SUC! 13!
2.3 ELEVTEXTFORSKNING! 16!
2.3.1 KVANTITATIV METOD I ELEVTEXTFORSKNING! 16!
2.3.2 BEDÖMNING AV ELEVTEXTER! 17!

3 MATERIAL OCH METOD! 18!
3.1 MATERIAL! 18!
3.2 METOD! 19!
3.2.1 ORDKLASSBESTÄMNING OCH ORDKLASSTAGGNING! 19!
3.2.2 KVANTITATIV METOD! 20!
3.2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT! 20!
3.2.4 AVGRÄNSNINGAR! 22!

4 RESULTAT! 22!
4.1 FELTECKNADE ORD! 22!
4.1.1 FELTECKNADE ORD! 23!
4.1.2 FELTECKNADE ORD KATEGORI 1-4! 23!
4.1.3 SAMMAN- OCH SÄRSKRIVNA ORD, KATEGORI 5! 25!
4.1.4 SAMMANSTÄLLNING AV DE FELTECKNADE ORDEN! 26!
4.2 AVVIKELSER FRÅN SUC OCH SAOL I VERKTYGETS ORDKLASSTAGGNING! 28!
4.2.1 GRANSKNING AV AVVIKELSER! 28!
4.2.2 AVVIKELSER I TIO ELEVTEXTER I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK! 30!
4.2.3 AVVIKELSER I TIO ELEVTEXTER I SVENSKA! 34!
4.2.4 F-SCORE! 39!
4.3.5 MEST FREKVENT FELTAGGADE ORD! 40!

5 DISKUSSION AV RESULTATET! 42!

6 LITTERATUR! 48!
BILAGOR! 50!



     4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     5 
 

1 Inledning 
Idag krävs inte speciellt mycket datorkraft för att ta fram statistik över stora mängder data. 

Med språkteknologiska verktyg kan texter som digitaliserats bearbetas och analyseras på 

några sekunder. För elevspråkforskningen blir det ett effektivt och konsekvent sätt att granska 

texters olika särdrag (Näsman 2015). 

Den forskning kring elevtexter som bedrevs av Hultman & Westman (1977) tycks ha varit 

banbrytande vad gäller metod. Med elevtexter från år 1970 undersökte Hultman & Westman 

bland annat hur gymnasieelevers texter stod sig i förhållande till vuxnas bruksprosatexter. 

Antal ord per text, ordklassfördelning, ord- och meningslängd undersöktes med kvantitativa 

metoder och jämförelser kunde göras med variabler som kön och ålder där till exempel 

skillnader mellan betygssteg kunde beskrivas. Östlund-Stjärnegårdh (2002) tog vid med 

elevtexter skrivna 1997 och jämförde resultaten med Hultmans & Westmans och upptäckte 

till exempel att textlängden hade ökat över tid för vissa kategorier elever och att 

ordmedellängden hade minskat över tid. De språkliga analyser som gjordes manuellt kan nu 

göras via en dator med några knapptryckningar. 

I samarbete med Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vid 

Uppsala universitet arbetar språkteknologer med ett verktyg för automatisk bearbetning och 

analys av elevtexter. I arbetet används elevtexter från Uppsala elevtextkorpus (Megyesi, 

Näsman & Palmér 2016). Den består av texter skrivna vid det nationella provet i svenska och 

svenska som andraspråk, från grundskolans årskurs 3 till gymnasiets kurs i svenska 3 och 

svenska som andraspråk 3. Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 

begär varje år in elevlösningar på genomförda prov. Sedan 1996 har nationella prov samlats 

in och Uppsala elevtextkorpus består nu av 3000 texter. Elevtexterna har scannats eller 

skrivits in manuellt på dator. Ett automatiskt analysverktyg har också tagits fram som gör det 

möjligt att göra automatiska analyser av materialet, Swegram (Näsman, Megyesi & Palmér 

2017). 

I den här uppsatsen granskas ordklasstaggning i elevtexter från Uppsala elevtextkorpus. I 

analysverktyget Swegram (http://stp.lingfil.uu.se/swegram/) kan texter laddas upp och 

annoteras på olika lingvistiska nivåer med morfologisk och syntaktisk information. Statistisk 

information om meningslängd, antal ord och ordklasstatistik kan också tas fram. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur bra verktyget utför analysdelen ordklassbestämning, så kallad 

ordklasstaggning. Frågan är om det är skillnad på verktygets förmåga att känna igen och ange 
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ordklasser i texter skrivna av elever som läser svenska som andraspråk och texter skrivna av 

elever som läser svenska som modersmål. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen vill belysa de svårigheter som kan finnas vad gäller ordklasstaggning av elevtexter 

i verktyget Swegram. Det har visat sig att elevtexter, jämfört med bruksprosa eller 

skönlitteratur, innehåller fler feltecknade ord såsom felstavningar, fel samman- eller 

särskrivna ord och fler grammatiska avvikelser vilket försvårar verktygets precision när det 

gäller just ordklasstaggning (Megyesi, Näsman & Palmér, 2016). Syftet med min uppsats är 

att undersöka tillförlitligheten i annoteringsverktyget Swegram vad gäller analysdelen 

ordklasstaggning i ett antal elevtexter. I Swegram används den tagguppsättning som utarbetats 

av Stockholm Umeå Corpus (SUC, se Ejerhed et al 1992). Om avvikelser finns från manualen 

till SUC samt från traditionell grammatisk ordklassanalys enligt SAOL vill jag undersöka 

varför det sker, i hur stor omfattning det sker och i vilka ordklasser det är mest frekvent. Mina 

frågeställningar är: 

•! Vilka ordklasser ställer till problem och vilka ordklasser klarar verktyget väl att 

ordklasstagga?  

•! I vilken mån kan egenskaper i orden ge upphov till feltaggning?   

•! Är det skillnad på verktygets förmåga att känna igen och ange ordklasser i texter 

skrivna av elever med svenska som andraspråk och texter skrivna av elever med 

svenska som modersmål?  

 

Det finns inga studier om hur verktyget Swegram eller ordklasstaggaren Stagger (Östling 

2013) klarar ordklasstaggning i elevtexter skrivna av elever i åk 9. Det finns inte heller någon 

forskning som jämför hur verktyget klarar att tagga texter skrivna i ämnet svenska respektive i 

ämnet svenska som andraspråk. Den här undersökningen kan förhoppningsvis bidra till att ge 

en bild av de svårigheter som finns med att ordklasstagga just elevtexter och visa på områden 

att förbättra vad gäller verktygets precision 
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1.2 Bakgrund  

Som bakgrund till undersökningens beskrivs först det nationella provet i svenska och svenska 

som andraspråk. I bakgrundens andra avsnitt visas hur de elevtexter som används i den här 

uppsatsen har annoterats. 

 

1.2.1 Elevtexter från nationella provet  

Det material som används för granskning här är hämtat från nationella provet i svenska och 

svenska som andraspråk för årskurs 9. I årskurs 9 består provet av tre delar: ett muntligt prov, 

del A, en läsförståelse, del B och en uppsats, del C. Proven är obligatoriska och alla elever ska 

delta i dem. Elever med svenska som modersmål och andraspråkselever genomför samma 

prov. Vid bedömning av proven finns skilda anvisningar för de båda ämnena. I uppsatsprovet 

är provtiden 200 minuter. Eleverna får under provtiden ha tillgång till ordlista, lexikon och ett 

texthäfte som inspirationsmaterial (Lärarinformation 2, 2015/2016:17).  

 

1.2.2 Annoterad text 

De 20 texterna i mitt material har genomgått en automatisk annotering, vilket betyder att de 

bearbetats, tokeniserats och ordklasstaggats i verktyget Swegram. Bearbetningen innebär att 

texterna förses med metadata som årskurs, ämnesprov, betyg och kön. När en text har 

tokeniserats, det vill säga delats upp i enheter som ord, skiljetecken och siffror, normaliseras 

den, det vill säga att stavningen rättas. Därefter ordklasstaggas den. Det innebär att varje 

token tilldelas en ordklass, till exempel substantiv, kombinerat med morfologisk information 

som till exempel genus, numerus och bestämdhet.  
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Figur 1 visar hur en text i Swegram delas in i stycken, meningar och tokens. 

 

D307 Stycke och 
mening  Token  nummer  Token  

 3.1 1  Jag  
 3.1 2  tog  
 3.1 3 upp  

 3.1 4 mobilen  
 3.1 5 .  
 3.2 1 Min  
 3.2 2 kommpis  
 3.2 3 svarade  

 3.2 4 .  
 

Figur 1. Exempel på tokenisering  

 

D307 är textens ID. Sedan följer kategorin stycke och mening och här visas mening 1och 2 i 

stycke 3. Första ordet i meningen blir token nummer 1 och ordet är ”Jag”. 

Det finns flera slag av ordklasstaggare men i Swegram används Stagger (Östling 2013). 

När en svensk text taggas används tagguppsättningen från Stockholm-Umeå Corpus (SUC) 

som standard (Näsman 2015). SUC är en textkorpus som består av texter från 1990-talet av 

olika utvalda genrer och där finns totalt en miljon manuellt ordklasstaggade ord, se avsnitt 

2.2.2. För varje token, och därmed varje ord, finns en tagg. En tagg består av två bokstäver, 

till exempel PN för pronomen, VB för verb, PL för partikel och NN för substantiv. Till detta 

förses ordet med morfologisk information. Utrum, till exempel, förkortas UTR, singular SIN, 

obestämd form IND, nominativ NOM (Ejerhed et al 1992). I figur 2 visas exempel på 

annoterad text där varje ords stavning har rättats och försetts med information om grundform 

samt tilldelats ordklasstagg och taggar för morfologisk information. Förklaring till 

morfologiska taggar finns i bilaga 1. 
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Stycke/m Token Ord Stavning Grundform Ordklasstagg Morfologi 
3.1 1 Jag jag jag PN UTR/SIN/DEF/SUB 
3.1 2 tog tog ta VB PRET/AKT 
3.1 3 upp upp upp PL - 
3.1 4 mobilen mobilen mobil NN UTR/SIN/DEF/NOM 
3.1 5 . . . MAD - 
3.2 1 Min min jag PS UTR/SIN/DEF 
3.2 2 kommpis kompis kompis NN UTR/SIN/IND/NOM 
3.2 3 svarade svarade svara VB PRET/AKT 
3.2 4 . . . MAD - 

 

Figur 2. Exempel på annoterad och ordklasstaggad text. 

 

När texter taggas i Swegram används rubriker från Stagger men för tydlighets skull används 

här namn på rubrikerna som motsvarar benämningarna i Stagger för de olika kategorierna. 

Swegram utför även en satsdelsanalys som utelämnas här då den inte är aktuell för 

undersökningen. ”Stycke/m” 2.3 betyder här stycke 2 i texten, mening nummer 3. ”Token” 1 

är första ordet i meningen. Sedan följer ordet, dess rätta stavning, dess grundform, den tagg 

den försetts med och slutligen den morfologiska informationen.  

 
 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 presenteras tidigare elevtextforskning som bedrivits manuellt med kvantitativa 

metoder och forskning som nu bedrivs med språkteknologiska verktyg. I kapitel 3 beskrivs 

valet av material och metod och i kapitel 4 redovisas resultatet av undersökningen. I 

uppsatsens femte och avslutande kapitel analyseras och diskuteras resultaten och förslag ges 

på framtida forskning. 

 

 

2 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar jag forskning och handböcker som sätter in min undersökning i ett 

sammanhang. Först beskriver jag några verktyg för automatisk textanalys och framväxandet 

av annoterings- och analysverktyget Swegram. Därefter presenterar jag Svenska Akademiens 
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Ordlista (2006) och The Linguistic Annotation System of the Stockholm-Umeå Corpus Project 

(1992) som jag använder för att kontrollera den ordklassbestämning som gjorts i verktyget 

Swegram. Slutligen redogör jag för elevtextforskning som beskriver provtexter utifrån 

kvantitativa analysmetoder. 

2.1 Verktyg för automatisk textanalys 

2.1.1 Stagger 

I artikeln Stagger: an Open-Source Part of Speech Tagger for Swedish redogör Östling 

(2013) för utveckling av svensk ordklasstaggning. Svenska är ett språk med komplexa 

böjningsmönster och morfologi och forskning pågår för att bland annat hitta optimala verktyg 

för ordklasstaggning av svenska texter. I min undersökning refereras till det verktyg för 

ordklasstaggning som heter Stagger och som utvärderas i artikeln. Tillsammans med andra 

verktyg för taggning kan Stagger uppvisa en tillförlitlighet på 96.4% när material från 

Stockholm-Umeå Corpus, SUC, ordklasstaggas (2013:14). Östling menar att det gör Stagger 

till det hittills bästa enskilda ordklasstaggningssystem som finns rapporterat för svenska 

förhållanden. En viktig del av forskningen på annoterad ordklasstaggad text står Stockholm-

Umeå Corpus för.  Östling redovisar i sin artikel försök som gjorts med vilken noggrannhet 

olika annoteringsverktyg kan ordklasstagga text. När verktygen till exempel taggar text från 

SUC är träffsäkerheten större än när den testas på Stockholm Internet Corpus, SIC (2013:9). 

SIC består av blogg-texter med ca 8000 tokens, försedda med ordklass- och morfologiska 

taggar från SUC´s tagguppsättning. Även om SIC inte är ett så stort material så är det 

intressant i egenskap av texter utanför de vanliga domänerna. Testat på SIC har Stagger en 

dubbelt så stor felfrekvens (2013:12). Detta faktum är viktigt med tanke på min undersökning 

som också den gäller texter som går utanför de genrer av texter som används i SUC, nämligen 

elevtexter där ett större mått av inkorrekt grammatik och felstavningar kan väntas förekomma. 

Ordklasstaggaren Stagger har nyligen bytt namn till Efficient Sequence Labeler: 2016 

(https://github.com/robertostling/efselab) och är nu standardtaggare för Uppsala 

elevtextkorpus (Näsman, Megyesi & Palmér 2017) 

 

 

2.1.2 Uppsala elevtextkorpus och Swegram 

Att utveckla datorlingvistiska verktyg för att kunna göra storskaliga kvantitativa lingvistiska 

analyser, med så stor tillförlitlighet som möjligt, är befrämjande för språkforskningen. En 
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ansats i denna riktning är Uppsala elevtextkorpus, beskriven i artikeln The Uppsala Corpus of 

Student Writings (Megyesi, Näsman & Palmér, 2016). Uppsala elevtextkorpus har vuxit fram 

genom ett samarbete mellan forskare i svenska språket och datorlingvister. Korpusen bestod 

2016 av 2500 elevtexter skrivna vid det nationella provet i svenska och svenska som 

andraspråk, från grundskolans årskurs 3 till gymnasiets kurs i svenska 3 och svenska som 

andraspråk 3. Tack vare att texterna har digitaliserats och annoterats kan statistiska 

beräkningar göras på några sekunder. Genom att nya texter tillkommer varje år utgör 

korpusen en källa till forskning över tid på elevtexter i svenska och svenska som andraspråk.  

I artikeln redovisas en pilotstudie gjord på 245 elevtexter, skrivna av elever från årskurs tre 

i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet. Studiens syfte är bland annat att undersöka hur man 

uppnår största tillförlitligheten bland olika verktyg för automatisk analys men också att hitta 

svagheter som kan undersökas vidare. Författarna menar att utmaningen vid annotering av 

elevtexter är de fel som görs vad avser stavning och grammatik. Där är steget att normalisera 

texterna, det vill säga att rätta stavfel och hitta ordens grundform, extra viktigt.  

Ett viktigt mål för forskargruppen har varit att göra det möjligt för andra forskare att 

annotera sina egna texter och skapa sin egen korpus. Annoteringsverktyget Swegram är ett 

webbaserat verktyg som gör det möjligt för en användare att ladda upp en fil, få den 

annoterad, det vill säga normaliserad, meningssegmeterad, tokeniserad, ordklasstaggad och 

satsdelsanalyserad. Därefter kan de annoterade texterna analyseras statistiskt. Swegram 

använder sig av de i artikeln redovisade verktyg som visat sig ha största precision och vara 

mest tillförlitliga. Utvecklingen av Swegram beskrivs också i C-uppsatsen En pilotstudie för 

automatisk analys av elevtexter (Näsman 2015) samt i den helt nypublicerade artikeln A Web-

Based Tool for Automatic Annotation and Analyses of Swedish Texts (Näsman et al 2017).  

Elevtexterna i den här uppsatsen är taggade i Swegram med tagguppsättningen från SUC, 

se tabell 1. I Swegram har varje ord i elevtexterna fått en ordklasstagg utifrån hur verktyget är 

programmerat, i detta fall med ordklasstaggaren Stagger, se 2.1.1 

 

 

 

2.2 Ordklassanalys i SAOL och SUC  

Vid granskning och rättning av ordklasstaggningen i den här uppsatsen använder jag mig av 

Svenska Akademiens Ordlista och manualen för SUC (1992), varför jag i följande avsnitt kort 

presenterar dessa källor.  
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2.2.1 SAOL    

I förordet till 13:e upplagan av Svenska akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, står 

att boken är en ”rättskrivningsordlista över samtidsspråket” (2006: VIII, s 8). Vidare står att 

ordlistan för det första speglar hur språkbruket ser ut och för det andra hur man skulle vilja att 

det såg ut. Ordlistan är ett urval av ord. Nya ord tillkommer och ålderdomliga, inte på länge 

använda, ord och begrepp stryks. Bara från 12:e till 13:e upplagan har 10500 ord tillkommit 

och 5500 ord har försvunnit.  Nya ord som tas in ska vara möjliga att anpassa till svenskans 

struktur i fråga om böjning och uttal. SAOL är numera uppe i sin 14:e upplaga, med 13000 

nya ord, men i denna uppsats används den 13:e upplagan då den digitala versionen, appen, 

som är baserad på denna upplaga är mest användbar på grund av sin mobilitet.  

Som källor för SAOL används Språkbanken vid Göteborgs universitet!
(https://spraakbanken.gu.se), tidningsdatabaser som PressText och Mediearkivet och i 13:e 

upplagan också texter från Google (s XI, s 11).   

Ordlistan ger i första hand upplysningar om stavning och ordböjning men tilldelar också 

orden en ordklass. Två ord med samma böjning, till exempel verbet ”fria” (att ”fria” till 

någon) och verbet ”fria” (hellre ”fria” än fälla) har ett uppslagsord men ordet har två 

betydelser. 

Ord som är lexikografiskt lika men har olika ordklass och böjning skrivs som två olika ord. 

”Ljus” är både ett substantiv och ett adjektiv. De får alltså varsin plats i ordlistan. Ordklass 

och böjning är avgörande för hur ett ord kategoriseras.  

Alla ord i ordlistan förses med ordklassbeteckning som följer direkt efter uppslagsordet. 

Skrivningen ”mobil s.” betyder att ordet mobil är ett substantiv; ”svara v.” innebär att ordet 

svara är ett verb. Vid ordklasserna substantiv, adjektiv och verb anges böjning direkt efter 

ordklassbeteckningen vid samtliga icke sammansatta ord, t ex ”kompis s. –en –ar”. ”Kompis” 

är ett substantiv, ”kompisen” är substantivet böjt i bestämd form singular och ”kompisar” är 

obestämd form plural. Vid oregelbundna adjektiv ges information om pluralform och 

komparativ- och superlativformen. ”Hög adj. –t höga, högre, högst”. Vid sammansatta ord 

finns färre böjningsangivelser. Det förklaras med att det oftast går att gå från slutledet i ett 

sammansatt ord och söka på det ordet i ordlistan, till exempel ”segelbåt” där det går utmärkt 

att söka på båt. Bara när ett ords betydelse inte anses självklar ges en förklaring.  

I min granskning av ordklasstaggningen konsulterar jag SAOL. Ett ord som så kan tillhöra så 

många som sex olika ordklasser: adverb, pronomen, konjunktion, interjektion, verb och 

substantiv. Det är slutligen i sin språkliga kontext som ett ord får sin exakta betydelse och 

därmed rätta ordklass.  
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2.2.2 The Stockholm-Umeå Corpus, SUC 

SUC, en korpus med skriven svenska insamlad under 1990-talet av Stockholms Universitet 

och Umeå Universitet, beskrivs i Manual of the Stockholm Umeå Corpus version 2.0 

(Gustavsson-Capková & Hartman 2006). Texterna kommer från dagspress, 

populärvetenskapliga texter, biografier, publikationer, vetenskapliga skrifter och 

skönlitteratur. SUC innehåller idag ungefär en miljon ord där varje token är annoterad med 

grundform, ordklass och morfologisk information. En manual för taggning av ordklasser 

färdigställdes 1992 i The Linguistic Annotation System of the Stockholm-Umeå Corpus 

Project (1992), vilken används som manual för att granska ordklasstaggningen i denna 

uppsats. SUC 2.0 har den uppsättning taggar som har blivit standard för svensk 

ordklasstaggning (Östling 2013) och som också används av Swegram. I tabell 1 visas den 

tagguppsättning som används vid taggning och rättning i den här uppsatsen (Gustavsson-

Capková & Hartman 2006). 

 

 Tabell 1. 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 possessivt pronomen 
 IE Infinitivmarkör 
 IN  Interjektion 
 JJ  Adjektiv 
 KN  Konjunktion 
 NN  Substantiv 
 PC  Particip 
 PL  Partikel 
 PM  Egennamn 
 PN  Pronomen 
 PP  Preposition 
 PS  Possessivt pronomen 
 RG  Grundtal 
 RO  Ordningstal 
 SN  Subjunktion 
 UO  Utländskt ord 
 VB  Verb 
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Ordklasskategorierna, som presenteras närmare i manualen till SUC (1992), är fler än de 

ordklasser som används traditionellt och som utgör grunden i grammatisk ordklassanalys 

enligt SAOL. Här följer en redovisning av de ordklasskategorier som återfinns i manualen 

(1992) och som skiljer sig från ordklasserna i SAOL. 

 

Adverb (AB) innehåller alla adverb som traditionellt hör till ordklassen, förutom de adverb 

som sorterar under frågande/relativa adverb (HA) (1992:22). 

 

Frågande/relativa adverb (HA) är adverb som inleder både direkta och indirekta frågesatser 

samt de som är relativa, tillbakasyftande. Exempel: när, var, vart, hur, då, där och som 

(1992:24). 

 

Determinerare (DT) är en kategori som skiljer ut vissa ord från ordklassen pronomen (PN). 

DT ska stå direkt före en substantivfras och ska inte själv bilda en substantivfras. Ordet ska i så 

fall taggas som pronomen. Exempel: 

En ficka stod utanför affären – DT 

En av flickorna gick ut – PN 

Ingen pojke ville gå hem – DT 

Ingen av pojkarna gick ut – PN 

 

I manualen beskrivs orden all, allt, alla som särskilt svåra. De kan vara determinerare (DT), 

pronomen (PN) eller adjektiv (JJ), det avgörs av kontexten (1992:27). 

 
Frågande/relativ determinerare (HD) är en kategori med bara tre ord, vilken, vilket och vilka. 

I de fall dessa ord själva utgör en nominalfras, som i ”Vilka ska komma?” taggas de som 

frågande relativt pronomen, HP (1992:28). 

 
Possessiv (PS) skiljer ut possessiva pronomen från ordklassen pronomen (PN) (1992:29). 
 
Frågande/relativ possessiv (HS) pekar tillbaka på ett eller flera ord i samma mening. Exempel: 

Vems, vilkens, vilkets, vilkas, vars (1992:29). 
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Pronomen (PN) är en kategori där personliga pronomen som jag, du, han, reflexiva sig och 

reciproka varandra ryms. I denna kategori finns också indefinita pronomen som allt, alla, 

ingen, inget, inga, någon, något, några, många, flera och få. Här ryms inte genitivformerna 

eftersom de taggas som possessiv (PS). Frågande/relativa pronomen (HP) utgår också från 

denna kategori (1992:30). 

 
Frågande/relativt pronomen (HP) innehåller orden som, vem, vilken, vad, vilket och vilka 

(1992:30) när de utgör en nominalfras.   

 
Subjunktion (SN) fungerar som bisatsinledare med ord som om (ifall, huruvida), att, än och 

eftersom (1992:31). 

 
Konjunktion (KN) innehåller samordnande konjunktioner som och, eller, men, för och ord 

som introducerar en huvudsats, som ordet som (= såsom) (1992:31). 

 

Infinitivmärke (IE) är en kategori med endast ett ord, ordet att (1992:31). 
 
 
Partikel (PL) är en kategori som inte finns med i manualen till SUC (1992) men som 

tillkommit i SUC 2.0 (Gustavsson-Capková & Hartman, 2006). Jag finner ingen beskrivning 

av kategorin partikel (PL) men har använt uppsatsen ”Automatisk detektering av 

partikelverb” (Mattisson, 2000) för att kort beskriva det Mattisson har kommit fram till när 

det gäller partiklar. I de flesta grammatikböcker Mattisson konsulterat kan beskrivningen 

sammanfattas som följer. ”Ett partikelverb utgörs av ett obetonat verb och en betonad 

partikel, tillsammans har de sammanfattningsaccent, d.v.s. tryckaccent på sista ledet i 

ordgruppen” (2000:10). Partiklar är således ord som enbart genom sitt uttal skiljer sig från 

vissa andra konstruktioner. Partiklar kan antingen bestå av ett adverb eller en preposition. 

Exempel: 

Han vred åt kranen hårt. (verb + preposition)  

Hon gick in i huset. (verb + adverb) 

Hon tycker inte alls om honom. (verb + inskottsmaterial + preposition) 

 

Utländska ord (UO) är ingen ordklass men utgör en egen kategori. Ord i till exempel titlar 

och namn, som inte är svenska, anses vara utländska och taggas som UO, utan morfologiska 

drag (1992:13).  
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2.3 Elevtextforskning 

2.3.1 Kvantitativ metod i elevtextforskning 

Av den elevspråksforskning i Sverige som genomförts på elevtexter är Gymnasistsvenska 

(Hultman&Westman 1977) den undersökning som oftast nämns i artiklar och andra 

undersökningar som jag tagit del av inför mitt uppsatsarbete. Med kvantitativa analysmetoder 

undersöker Hultman & Westman hur gymnasisters uppsatser står sig mot bruksprosan i det 

omgivande samhället. Undersökningsmaterialet utgörs av elevtexter från 1970 för gymnasiets 

centrala prov i svenska för årskurs 3. Författarna undersöker materialet på bland annat ord- 

menings- och textnivå och visar till exempel hur antal ord i en uppsats korrelerar med betyg. 

Ju längre texter desto högre betyg. De undersöker också fördelning av ordklasser som de 

menar kan ge en indikation på nominal stil med hög andel prepositioner och substantiv, eller 

verbal stil med hög andel verb, adverb och pronomen. Hultman & Westman påvisar också 

skillnader i språklig stil mellan pojkar och flickor. Att skriva varierat och innehållsrikt är 

kvalitetsdrag som bedöms i det centrala provet. För att mäta det används i Gymnasistsvenska 

ett mått på ordvariation, ett ordvariationsindex, så kallat OVIX-värde. Med hjälp av detta  

kvantitativa mått visar Hultman & Westman (1977:57) att god ordvariation hänger samman 

med texternas betyg, ju högre OVIX-värde, desto högre betyg.  

Resultaten i Gymnasistsvenska jämförs till vissa delar i Godkänd i svenska (Östlund-

Stjärnegårdh 2002), också den med fokus på material från gymnasiet, nu i kursen Svenska B 

från 1997. Östlund-Stjärnegårdh studerar vad som skiljer godkända och icke godkända texter 

åt. I resultatet framkommer bland annat att textlängden på elevtexter har ökat något över tid 

jämfört med de texter som analyserades i Gymnasistsvenska (Östlund-Stjärnegårdh 2002:77). 

Tidsspannet mellan elevtexterna i de båda undersökningarna är 27 år. I Godkänd i svenska 

diskuteras också ordvariationsmåttet OVIX. Texternas OVIX-värde ligger här lägre än snittet 

hos Hultman & Westman. Till det kan finnas förklaringar som gäller provets utformning och 

elevunderlag. Genom att använda måttet OVIX och att beräkna ordmedellängd i 

textmaterialet ser Östlund-Stjärnegårdh (2002:86) skillnader i texterna som mer beror på val 

av texttyp eller uppgift än betyg och kön, som var fallet i Gymnasistsvenska. 

 I Helena Andersons rapport Svenska som första- och andraspråk (2002) görs en studie av 

elevtexter från det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9. 

Andersson gör i huvudsak jämförelser med andra undersökningar som med kvantitativ metod 

har fått fram resultat där generaliseringar om texters särdrag och kvalitet diskuteras. I 

Anderssons rapport görs kvantitativa beräkningar liknande dem som förekommer i 
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Gymnasistsvenska men huvudsyftet är att med hjälp av resultaten göra jämförelser mellan 

elevtexter skrivna i ämnet svenska och i ämnet svenska som andraspråk. Anderson finner att 

det finns skillnader mellan första- och andraspråkselevers sätt att uttrycka sig skriftligt. 

Tydligaste skillnaden finns i beräkningar av ordvariation där förstaspråkseleverna uppvisar 

större variation i sitt språkbruk än andraspråkseleverna. I Anderssons resultat märks också 

skillnad i andelen stav- och skrivfel i texterna, där andraspråkselevernas texter uppvisar högre 

andel sådana fel. För att beskriva texters olika stilar kan ordklassberäkningar användas som 

underlag. Andersson undersökte ordvariationen i de fyra ordklasserna prepositioner, 

konjunktioner, subjunktioner och adjektiv för att se om det gick att upptäcka skillnader mellan 

första- och andraspråkstexter. Resultatet visade att andraspråkselever har mindre variation vad 

gäller adjektiv jämfört med förstaspråkseleverna. Andersson menar att en djupare analys av 

ordklassernas distribution skulle kunna beskriva hur språkanvändningen i skrift skiljer sig åt 

mellan första- och andraspråkselever.  

 

2.3.2 Bedömning av elevtexter 

Elevtexterna i mitt material, och i de ovan nämnda undersökningarna, skrivs vid ett enda 

tillfälle, i en provsituation. Kvalitén på texterna är därmed kanske inte representativ för 

elevens egentliga skriftliga förmåga. Möjligen kan det vara så att misstag, som till exempel 

stavfel eller fel verbform, förekommer i högre grad i texter skrivna i en provsituation än texter 

som processats fram i lugn och ro. Erik Borgström (2010) belyser i sin artikel Att skriva prov 

utmaningen som ligger i att eleven, efter valt uppsatsämne, ska leva sig in i en roll som ges 

skribenten, alltså eleven. I mitt material ska i något fall en novell skickas in till en 

ungdomstidning, i ett annat fall ska eleven skriva ett brev och argumentera för en given åsikt. 

Borgström menar att eleven egentligen inte har ett eget behov av att kommunicera, eleven 

skriver för att visa att hon kan och för att hon måste. Jag menar att provsituationen skulle 

kunna problematiseras, att elevtexter skrivna på tid och med ett givet ämne kan säga något om 

elevers skriftliga förmåga som i ett annat läge skulle visa andra resultat.  

Att göra en likvärdig bedömning av elevtexter verkar vara problematiskt och kommenteras 

i de föregående beskrivna studierna. Hultman &Westman (1977) tar fem bedömare till hjälp, 

två lärare och tre journalister, när uppsatserna ska bedömas. Bedömarna är maximalt överens i 

bara hälften av fallen då de har bedömt alla 151 uppsatserna som ingår i undersökningen 

(1977). Östlund-Stjärnegårdh har 60 texter i sitt undersökningsmaterial och använder 21 

oberoende bedömare, som alla är lärare från gymnasieskola och komvux. Texterna har också 
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bedömts av elevernas egna lärare före inskickandet. Texterna representerar bara två betyg, IG 

och G. Av tio insända texter med betyget IG fick nio av dem IG också av bedömarna men en 

text fick G. Av 50 insända texter med betyget G fick 26 av dem IG, 23 fick G och en text fick 

VG. Bedömarna är eniga om betygen i 36 fall. De övriga 24 texterna har fått blandade betyg 

(2002:73). I min uppsats har elevtexterna endast betygsatts av lärare på skolorna ifrån vilka 

texterna är inskickade och de har alla betyg C eller D.  

 

 

3 Material och metod  

3.1 Material 
Materialet utgörs av 20 texter skrivna vid det nationella provet i svenska och svenska som 

andraspråk våren 2016 för årskurs 9, del C. Texterna är hämtade från Uppsala elevtextkorpus 

(Megyesi, Näsman & Palmér 2016). Texterna i korpusen är slumpvis utvalda. Lärare ombeds 

skicka in material från elever födda ett visst datum i en viss månad. Det görs sex nedslag, t.ex. 

den 12 maj, 12 juli, o.s.v. Elevlösningarna ska vara bedömda då de skickas in. Inför min 

undersökning har 20 texter valt ut från ett och samma provtillfälle. Texterna är utvalda med 

syfte att få en jämn fördelning mellan flickor och pojkar, tio av varje. De är också jämnt 

fördelade mellan elever med svenska som modersmål och andraspråkselever, också där tio av 

varje. I provets skrivuppgift finns möjlighet att välja mellan tre olika texttyper, en berättande, 

en argumenterande och en utredande text. Dessa tre genrer finns alla representerade i 

materialet. Texterna har alla betyget D eller C, detta för att undvika de mest felfria 

elevexemplen och de allra svagaste och på så vis få texter någorlunda lika i kvalité. Se tabell 

1. Elevtexterna i materialet är bedömda och betygsatta av lärare på skolorna och ingen annan 

bedömning har sedan gjorts inom Uppsala elevtextkorpus.  

Tabell 2 visar texternas ID (identitetsnummer), om det är en flicka eller pojke som skrivit 

texten, vilket ämne de läser, vilken texttyp eleverna har valt och vilket betyg de fått.  
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Tabell 2. Sammanställning av texterna i materialet avseende Text-ID, kön, ämne, 

texttyp och betyg 

Text nr Kön Ämne Texttyp Betyg 

D 320 F Svas UTR C 

D 322 F Svas BER D 

D 325 F Svas BER D 

D 330 F Svas ARG D 

D 380 F Svas ARG D 

D 329 P Svas ARG D 

D 345 P Svas UTR C 

D 352 P Svas UTR C 

D 363 P Svas BER C 

D 375 P Svas ARG C 

D 307 F Sv BER C 

D 333 F Sv UTR D 

D 337 F Sv ARG C 

D 342 F Sv ARG D 

D 349 F Sv BER D 

D 312 P Sv ARG D 

D 328 P Sv BER C 

D 335 P Sv BER C 

D 334 P Sv UTR C 

D 350 P Sv ARG C 

 

 

3.2 Metod 

Avsnitt 3.2 inleds med att beskriva min granskning av ordklasstaggningen. Sedan följer en 

redogörelse för den kvantitativa metod jag använder och slutligen redogör jag för hur jag 

avgränsar min undersökning. 

 
 

3.2.1 Ordklassbestämning och ordklasstaggning 

Min analys innebär att jag granskar varje ordklasstaggning och, där avvikelser från SUC´s 

ordklasskategorier samt ordklassbestämning enligt SAOL hittas, rättar jag taggen manuellt.  
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Vid granskning och rättning av materialet i den här uppsatsen använder jag i första hand 

manualen från SUC (Ejerhed et al, 1992) och jag har, när det gäller svårdefinierade fall i 

ordklasskontrollen, förutom SAOL konsulterat lärare som efter lång erfarenhet är insatta i 

svenskans ordklassbestämning.  

 

3.2.2 Kvantitativ metod 

Jag tillämpar jag kvantitativ metod för analys av de upptäckta avvikelserna. Eliasson skriver i 

Kvantitativ metod från början (2013) att ”kvantitativa undersökningar vill uttala sig om hur 

utbredda olika förhållanden är” och att kvantitativa metoder lämpar sig när det är viktigt att 

sätta siffror på undersökningsmaterialet (2013:28). Jag använder procentberäkning när delar 

av helheten ska beskrivas och beräkningar av precision, recall och F-score när avvikelser ska 

redovisas (Schutze 1995). I artikeln Distributional part-of-speech tagging använder Schutze 

(1995) dessa beräkningsformler och förklarar dem på följande sätt: Precision är antalet 

korrekt taggade ord av alla ord i den ordklassen, och recall är antalet korrekt taggade ord av 

alla ord såsom de borde ha taggats. F-score är medelvärdet av dessa (1995:5) (min 

översättning).  

.  

3.2.3 Tillvägagångssätt   

För att upptäcka avvikelser i ordklasstaggningen granskar jag elevtexterna stegvis: Steg 1: 

Rättning av feltecknade ord och kontroll av ordklasstaggningen; Steg 2: Kontroll av 

ordklasstaggningen i korrekt tecknade ord; Steg 3: Bearbetning; Steg 4; Beräkningar av 

precision och recall och F-score och Steg 5: Analys av frekvent förekommande feltaggningar. 

I Steg 1 urskiljer jag de feltecknade orden, kommenterar och rättar dessa samt delar in i två 

kategorier efter om felteckningen inte medför felaktig ordklasstaggning (kategori A) eller om 

felteckningen medför att ordet taggas fel (kategori B). Som feltecknade ord räknas stavfel, 

formfel eller fel samman- och särskrivning. En redogörelse för dessa ord finns i tabell 3 och 

tabell 4.  

I Steg 2 granskar jag ordklasstaggningen av de korrekt tecknade orden och vid avvikelse 

kontrolleras ordet i manualen till SUC och SAOL och om jag anser ordet vara feltaggat rättar 

jag det.  

I Steg 3 sammanställer jag alla rättningar i en excelfil vilket ger möjlighet att analysera 

materialet efter ordklass och urskilja dels alla rättade ord i varje ordklass, dels alla ord i varje 
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ordklass som efter rättning byter ordklass. Jag använder funktionen ”filtrera data” i exell för 

att laborera med mina beräkningar och för att tydliggöra den statistik som redovisas i 

uppsatsen. Funktionen att filtrera data kan jag variera och det hjälper mig att beskriva 

materialet kvantitativt. 

 I Steg 4 beräknas resultatets precision, recall och F-score. Jag utgår först från 

ordklassdistributionen av hela materialet, det vill säga till vilken ordklass orden hör och hur 

stor del av orden som utgörs av till exempel verb, pronomen eller adverb. Den statistiken får 

jag fram med hjälp av Swegram, se tabell 7 kolumn 2. För att visa hur stor del av orden som 

blivit korrekt taggade i Swegram gör jag en beräkning av precision. Det innebär att beräkna 

kvoten av korrekt taggade ord i en viss ordklass och antal ord som taggats i den ordklassen. 

Till exempel om det finns 100 substantiv taggade i materialet och jag upptäcker två avvikelser 

så dividerar jag 98 med 100. Swegram uppvisar då en precision på 98 % för substantiven. Jag 

rättar avvikelserna och vissa ord byter därmed ordklasstagg. För att påvisa det nya resultat 

som blir efter rättning görs en beräkning av recall. Det visar hur orden efter byte av ordklass 

påverkar resultatet. Det innebär att beräkna kvoten av antalet korrekt taggade ord och alla ord 

såsom de borde ha taggats. Till exempel om jag hittar ett substantiv bland de feltaggade orden 

så finns det efter min rättning 99 substantiv i materialet. Jag dividerar 98 med 99 och får då 

fram värdet i recall, 98,98 %. Formler för att beräkna dessa värden redovisas i figur 3 och 

figur 4. F-score är medelvärdet för precision och recall och formeln för beräkning redovisas i 

figur 5. 

 

I Steg 5 analyserar jag de ord som efter rättning får ny ordklasstagg. Jag vill ta reda vilken 

ordklass de feltaggade orden tillhör före rättning och vilka ord som är mest frekvent 

feltaggade. 

 

P= 
korrekt taggade ord 

taggade ord 

 

  Figur 3. Formel för precision 

 

R= 
korrekt taggade ord 

rättade + korrekt taggade 

 

        Figur 4. Formel för recall 

 

F= 2 * 
Precision * recall 

Precision + recall 

 

   Figur 5. Formel för F-score 
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3.2.4 Avgränsningar 

För att avgränsa materialet har jag valt att endast granska taggningen av ord, medan taggning 

av skiljetecken och förkortningar utelämnas ur min studie. De ord som taggats med fel 

ordklass rättas och byter ordklass. Jag har till en början också granskat taggningen av de 

morfologiska dragen, se figur 1.2 och bilaga 1, men kommit fram till att de avvikelser som 

visar sig morfologiskt i de allra flesta fall inte påverkar ordklasstaggningen. Därför utelämnar 

jag de morfologiska avvikelserna i mina beräkningar.  

Jag kommer inte titta på elevers skrivutveckling om än det kan vara intressant att dra 

slutsatser om utmaningar elever har på ordklassnivå. Att jag har lika många texter från både 

flickor och pojkar, och lika många texter skrivna av elever med svenska som modersmål och 

andraspråkselever gör det möjligt att göra jämförelser mellan kön och mellan första- och 

andraspråkselever. Eftersom syftet är att granska annoteringsverktygets förmåga till 

ordklasstaggning görs dock inga jämförelser utifrån kön i den här studien.  

 

 

4 Resultat 
Efter genomgång och granskning av ordklasstaggningen kommer jag i kapitel 4 redovisa de 

avvikelser som jag hittar i ordklasstaggningen gjord i Swegram. Jag har valt att först redovisa 

de ord som är problematiska att ordklasstagga på grund av att de är feltecknade. I avsnitt 4.1 

vill jag visa vilka och hur många av de feltecknade orden som kommer med i bearbetningen 

och statistiken över avvikelser. Tabell 3 och 4 visar den granskning som görs i Steg 1: 

Rättning av feltecknade ord och kontroll av ordklasstaggning, se avsnitt 3.2.3. 

Huvudresultatet redovisas i avsnitt 4.2 där jag granskar de korrekt tecknade orden och 

redovisar de avvikelser som jag hittar i ordklasstaggningen gjord i Swegram samt visar 

statistik på min manuellt rättade ordklasstaggning. Slutligen analyserar jag i vilka ordklasser 

de flesta avvikelserna återfinns och vilka ord som är mest frekvent feltaggade. 

 

 

4.1 Feltecknade ord 

I första avsnittet redovisas antal feltecknade ord och hur jag väljer att kategorisera dem. Sedan 

följer två tabeller som visar exempel på feltecknade ord i elevtexterna. Till sist redovisas en 

sammanställning av de feltecknade orden. 
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4.1.1 Feltecknade ord 

Svenska som andraspråkstexterna innehåller 4906 ord sammanlagt. Efter granskning har 203 

ord hittats som avviker med felteckning eller feltaggning. Av dem är 114 feltecknade. 

Texterna i svenska innehåller 4725 ord sammanlagt. Efter granskning har 184 ord hittats som 

avviker med felteckning eller feltaggning. Av dem är 66 ord feltecknade. Svenska som 

andraspråkstexterna innehåller alltså nästan två tredjedelar så många feltecknade ord än 

texterna i svenska, vilket jag inte tycker är förvånande. Procentuellt består svenska som 

andraspråkstexterna till 2,3 % av feltecknade ord och texterna i svenska innehåller 1,4 % 

feltecknade ord. Eftersom svenska som andraspråkstexterna sammantaget innehåller fler ord 

minskar skillnaden feltecknade ord mellan de båda elevgruppernas texter vid beräkning av 

andel feltecknade ord av helheten. I Helena Anderssons rapport Svenska som första- och 

andraspråk (2002) uppvisar andraspråkselevernas texter också en högre andel stav- och 

skrivfel, 3,6 % för svenska som andraspråkstexterna (209 ord av 5856) och 1,5 % (79 ord av 

5252) för texterna i svenska (2002:26) vilket liknar siffrorna i den här undersökningen. Även i 

Anderssons undersökning har andraspråkseleverna totalt sett de längsta texterna (2002:75). 

För att kunna sortera och kategorisera de feltecknade orden i mitt material har jag delvis 

använt mig av den kategorisering som finns beskriven i Anderssons rapport (2002). 

Andersson gör i sitt material en indelning av stav- och skrivfel i sju kategorier baserade på 

vilken typ av fel det handlar om. Jag gör en liknande indelning men delar in de feltecknade 

orden i fem kategorier: kategori 1) fel ord, som i modighet istället för mod, kategori 2) fel 

form, som sin istället för sina, kategori 3) stavfel, som i ordet känade istället för tjänade, 

kategori 4) felaktigt använd gemen eller versal, som i ordet Liv (syftar på substantivet liv, ej 

namnet Liv) och kategori 5) fel samman- och särskrivning, som i orden migsjälv och lång 

ärmad, se tabell 3. 

 

4.1.2 Feltecknade ord kategori 1-4 

När en text annoteras i Swegram går varje ord först går igenom en stavningskorrektion och 

sedan anges grundformen för ordet. Här sker en tolkning av det feltecknade ordet från 

verktygets sida och den tolkningen utgör grunden för hur orden sedan ordklasstaggas.  

I tabell 3 redovisas hur jag kommenterar, kategoriserar och rättar ordklasstagg för de 

feltecknade orden. Kolumn ett visar från vilket stycke och mening i elevtexten som ordet är 
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hämtat. Kolumn två visar den token ordet har i den meningen. Kolumn tre visar ordet, kolumn 

fyra visar stavningskorrektion och kolumn fem visar vilken grundform ordet har fått. Kolumn 

sex visar ordklasstagg i Swegram och kolumn sju visar min kommentar. I kolumn 8 grupperas 

de feltecknade orden i grupp A och B, vilket förklaras nedan, och i kolumn 9 återfinns min 

rättning (Jos).  

 

Tabell 3.  Feltecknade ord, annoterade i Swegram, kommenterade och rättade av Josefsson 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
St/m Token Ord Stavning  Grund Tagg (Swe) Kommentar (ämne) Grupp Rätt (Jos) 
2.66 7 känade kände känna VB felstavat tjänade (sv) A VB 
3.1 29 modighet motighet motighet NN fel ord mod (svas) A NN 
2.2 31 beté bett be VB felstavat bete (sv) A VB 
3.12 9 idee idel idel AB felstavat idé (sv) B NN 
5.1 4 sätt sätt sätt NN felstavat sett (sv) B VB 

2.14 3 Liv Liv Liv PM fel versal (sv) B NN 

12.1 33 föränn föränn föränn VB felstavat förrän (sv) B AB 
5.5 8 ända ända ända NN felstavat enda (sv) B JJ 
2.7 2 idiotis idiotis idioti NN felstavat idiotiskt (svas) B JJ 

 

 

Tabell 3 visar exempel på feltecknade ord, kategori 1-4, och utfallet av ordklasstaggningen 

i Swegram. Samman- och särskrivna ord visas i tabell 4. Det finns feltecknade ord som inte 

påverkar ordklasstaggningen, grupp A, och feltecknade ord som gör det, grupp B.  

I grupp A kan ett ord feltecknas men ändå taggas rätt. Se känade 2.66, 7 och beté 2.2, 31 

där båda orden fortsätter att vara verb trots felteckning. Det som ofta påverkas i dessa fall är 

de morfologiska dragen och de gör ingen skillnad för just ordklasstaggningen. Ibland 

förekommer ord där eleven har missuppfattat dess form, se modighet 3.1, 29. Efter 

stavningskorrektion är ordet ett annat men taggningen av ordet, NN (substantiv), blir ändå rätt 

och kvarstår.  

I grupp B leder ofta de feltecknade orden till nytolkningar. Jag ser vilket ord eleven menar 

att skriva och av kontexten vill jag påstå att det oftast också går att utläsa vilken ordklass 

ordet ska tillhöra, se idee 3.12, 9, som återfinns i meningen ”Det var en fjantig idee.” 

(substantiv, NN). Efter stavningskorrigering till idel, kolumn 4, får ordet sin grundform, idel, 

kolumn 5, och grundformen styr ordklasstaggningen. Jag menar att ordet tolkas fel och 

därmed taggas fel. I min granskning kommer dessa ord med i statistiken över avvikelser. I 

några fall sker i Swegram inget försök till rättning, se sätt 5.1, 4 i meningen ”efter att jag sätt 
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dokumentären” och ända 5.5, 8 i meningen ” Jag tror inte jag är den ända som känner så”. 

Orden tolkas i Swegram inte utifrån kontexten och jag räknar dem till de feltaggade orden.  

Där ett ord är feltecknat med versal, se Liv 2.14, 3 i meningen ” kan det hindra en från att 

Leva det Liv man vill” blir ordet taggat som egennamn (PM) på grund av versalen och också 

dessa ord anser jag vara feltaggade.   

I beräkningarna av avvikelser som efter rättning får ny ordklasstagg finns inte orden från 

grupp A med. De har, trots felteckning, samma ordklasstagg som det ord som normaliseringen 

har lett till. Orden i grupp B däremot får efter normaliseringen en annan ordklasstagg än vad 

det feltecknade ordet ska ha, vilket jag betraktar som fel. Det rättas och ingår därmed i 

beräkningen av avvikelser.  

 

 

4.1.3 Samman- och särskrivna ord, kategori 5 

Samman- och särskrivna ord tillhör, i min kategorisering, de feltecknade orden och några 

exempel visas i tabell 4. De flesta sammanskrivningar bildar ord som helt saknar innebörd 

och som verktyget varken lyckas tolka eller normalisera vilket gör att ordklassbestämningen 

blir en chansning. Jag vet vilket ord eleven menar att skriva men i den form det står vill jag 

inte hitta på den ordklass ordet ska tillhöra. I min rättning kallar jag ordet ”omöjligt ord” och 

ger det en ny tagg (OO) för att klargöra hur jag ser på ordet. De tillhör grupp A, ord som inte 

rättas och inte ingår i beräkningen av avvikelser. Också bland särskrivningarna bildas ord som 

inte verktyget klarar att tolka och normalisera och de orden räknar jag in bland de ”omöjliga 

orden”. Näslund (2015) beskriver svårigheten med flera befintliga språkteknologiska verktygs 

reliabilitet när det kommer till elevtexter. Verktygen är skapade för och tränade på korrekt 

svenska. Felstavningar och särskrivningar gör det därför problematiskt med statistiken. När 

två ord som till slut sammanskrivs som tillslut eller ordet långärmad särskrivs till lång ärmad 

leder det i första fallet till att sammanskrivningen ger ett ord för lite och i det andra fallet till 

ett ord för mycket. Här är det svårt att välja väg, att räkna orden som feltaggade eller helt 

enkelt omöjliga att tagga. Jag har bestämt mig för att utelämna samman- och särskrivningar 

från ordklasstatistiken för att kunna utföra konsekventa och tillförlitliga beräkningar. I tabell 4 

visas exempel på ord som jag anser tillhör grupp A. 
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Tabell 4. Samman- och särskrivna ord, annoterade i Swegram, kommenterade och rättade av 

Josefsson 

St/m Token Ord Stavning Grund Tagg (Swe) Feltecknat ord Grupp Rätt (Jos) 

3.2 9 guldvärt guldvärt guldvärd JJ sammanskrivet NN+JJ A OO 
2.30 1 Tillslut Tillslut tillslut AB sammanskrivet PP+NN A OO 

3.6 4 migsjälv migsjälv migsjälv JJ sammanskrivet PN+PN A OO 

2.73 23 småning småning småning AB särskrivet AB A OO 
2.73 24 om om om PP särskrivet AB A PP 
2.3 17 lång lång lång JJ särskrivet JJ A JJ 
2.3 18 ärmad ärmar ärm NN särskrivet JJ A OO 

 

Ordklasstaggningen i Swegram tolkar den nya sammanskrivningen och taggar till exempel 

ordet guldvärt som adjektiv (JJ), Tillslut som adverb (AB) och migsjälv som adjektiv (JJ). 

Dessa ord finns inte och kan inte sägas tillhöra fel ordklass. För att rätta taggen på dessa ord 

måste jag göra två ord av ett och i och med det lägga till ord i statistiken. Jag låter ord som 

dessa höra till kategorin ”omöjliga ord” (OO). I särskrivningen småning-om, se 2.73, kan 

verktyget inte normalisera ordet småning. Jag taggar det (OO) medan ordet om, som taggas 

rätt när det tas ur sitt sammanhang, behåller sin tagg, preposition (PP). Orden lång och ärmad 

2.3, 17-18 skulle i sammansatt form varit adjektiv (JJ) långärmad. Ordet lång får rätt tagg, 

adjektiv (JJ), medan ärmad  taggas efter rättning som omöjligt ord (OO). Samman- och 

särskrivna ord bildar ofta ord utan innebörd vilket gör att de hamnar i grupp A, ord som inte 

räknas med bland de avvikelser som rättas. 

 

4.1.4 Sammanställning av de feltecknade orden 

Tabell 5 visar en sammanställning av alla feltecknade ord i elevtexterna och jämför antal 

feltecknade ord mellan texter i svenska och texter i svenska som andraspråk. Den visar också 

hur de feltecknade orden fördelar sig inom de olika kategorierna feltecknade ord, se avsnitt 

4.1.1. 

  



     27 
 

Tabell 5. Uppgifter om feltecknade, särskrivna och sammanskrivna ord  
 

Kategori   Svenska Svenska som andraspråk  totalt 
1 Fel ord  6 5  11 
2 Fel form  5 26  31 
3 Felstavade ord  25 37  62 
4 Versal/gemen  5 9  14 
5 Särskrivningar  18 30  48 
5 Sammanskrivningar  7 7  14 
 Total  66 114  190 

 

Det som går att utläsa är att det finns fem gånger så många ord med fel form i svas-texterna 

som i texterna i svenska och de felstavade orden hittas övervägande i texterna i svenska som 

andraspråk. Det är vanligare förekommande med särskrivningar i andraspråkstexterna, liksom 

att göra misstag med gemen eller versal. Näsman (2015) menar att sär- och sammanskrivna 

ord påverkar statistiken genom att de särskrivna orden blir taggade i två gånger, vilket ger 

dubbelt så många ord, liksom att de sammanskrivna bara får en tagg där de skulle haft två. 

Detta händer också i mitt material och gör att statistiken är svår att få att stämma. I The 

Uppsala Corpus of Student Writings (Megyesi, Näsman & Palmér, 2016) menar författarna att 

en av svårigheterna för ett annoteringsverktyg, som Swegram i det här fallet, är att 

normalisera en text, det vill säga att rätta feltecknade ord och ändra till rätt grundform så att 

taggningen sedan blir rätt. Se kolumn ”Stavning” och ”Grund” i tabell 3 och tabell 4.  

     I svenska som andraspråkstexterna är det 84 av de 114 feltecknade orden som trots 

felteckning inte byter ordklasstagg och åtta ord som får taggen ”omöjliga ord” (OO). Det 

innebär att 92 ord av 114, ca 80 %, tillhör grupp A, ord som lämnas utanför beräkningen av 

avvikelser i ordklasstaggningen. Resterande feltecknade ord, 22 stycken, tillhör grupp B och 

finns med i beräkningen av feltaggade ord. I texterna i svenska är det 53 av 66 feltecknade ord 

som trots felteckning inte byter ordklasstagg och tio ord får taggen ”omöjliga ord”(OO). Det 

innebär att 63 ord av 66, ca 95 %, tillhör grupp A och resterande feltecknade ord, finns med i 

beräkningen av feltaggade ord. Av ovanstående siffror kan utläsas att antalet ord som saknar 

innebörd, de ”omöjliga orden”, är ungefär lika många i de båda textgrupperna. Procentuellt är 

det en högre andel ord i texterna i svenska som tillhör grupp A, som inte tas med i 

beräkningarna (på grund av att felteckningen inte lett till feltaggning). Orden i grupp B, som 

förekommer i högre grad i andraspråkstexterna, är till övervägande delen ord där eleven inte 

helt uppfattar det svenska ordets form i dess sammanhang. Eleven skriver till exempel ”hon är 

fantastiskt” istället för fantastisk, ” jag var rädd och stressat” istället för stressad och ”Vad 

idiotis av mig!” istället för idiotiskt. 
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4.2 Avvikelser från SUC och SAOL i verktygets ordklasstaggning 

I detta avsnitt granskar jag de korrekt tecknade orden och redovisar de avvikelser som jag 

hittar i ordklasstaggningen gjord i Swegram samt visar statistik på min manuellt rättade 

ordklasstaggning. I avsnitt 4.2.1 ger jag exempel på hur en granskning går till. Jag åskådliggör 

det genom att i några tabeller visa hur feltaggade ord rättas och byter ordklasstagg. I de två 

följande avsnitten redovisas statistiken över elevtexterna i svenska som andraspråk, avsnitt 

4.2.2, och över elevtexterna i svenska, avsnitt 4.2.3. Vad medelvärdet F-score kan visa för 

resultat redogör jag för i avsnitt 4.2.4 och de ord som är mångtydiga och som frekvent blir 

feltaggade beskrivs i avsnitt 4.2.5.  

 

4.2.1 Granskning av avvikelser 

I tabell 6-9 visas några exempel på ordklasstaggning där ordet efter rättning byter 

ordklasstagg. Eftersom adverb (AB), adjektiv (JJ), prepositioner (PP) och substantiv (NN) är 

ordklasser som i antal har många avvikelser har jag valt att visa exempel på hur orden i de 

ordklasserna taggas i Swegram (Swe) och hur jag rättar (Jos). I de flesta fall avgör kontexten 

vilken tagg som jag har bedömt som den korrekta. Exemplen är hämtade ur materialet med 

texter i svenska som andraspråk. 

 

Tabell 6 Exempel på ord, taggade som adverb (AB) i Swegram, ny tagg efter rättning (Jos) 

St/m Token ord stavning grund Swe Exempel från elevtext  Jos feltecknat 
6.3 7 bra bra bra AB ”saker som inte är bra”  JJ  

3.4 25 färdigt färdigt färdigt AB ”jag var färdigt”  JJ B 

7.2 6 så så så AB ”så rädd så hon började gråta”  KN  

3.3 11 lät lätt lätt AB ”det lät inte så kul va?”  VB  

 

Enligt SAOL är ordet bra ett adverb (AB) i betydelsen ”bra gjort” (när det beskriver ett verb), 

men när det beskriver substantivet ”saker” är det ett adjektiv (JJ). Ordet färdigt kan i denna 

kontext inte vara ett adverb (AB) utan är ett adjektiv (JJ). Ordet är ett av de feltecknade orden 

som jag för till kategori B, feltecknade och feltaggade ord som byter ordklasstagg. Enligt 

SAOL är ordet så en konjunktion när det står i betydelsen ”med följden att”, som i meningens 

andra så ”så rädd så hon började gråta”. Så kan däremot, bland mycket annat, vara ett adverb 

(AB) i betydelsen ”till den grad”. Sista ordet i tabellen finns i en otvetydig kontext. Lät är 
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verbet låta i preteritum och ska taggas som verb (VB). Ändring av stavning och grundform 

leder till nytt ord, lätt, som hör till adverb (AB) men som eleven inte menar att skriva här. 

 

Tabell 7 Exempel på ord, taggade som adjektiv (JJ) i Swegram, ny tagg efter rättning (Jos) 

St/m Token ord stavning grund Swe Exempel från elevtext  Jos feltecknat 
3.5 2 annan annan annan JJ ”någon annan hade”  PN  

6.15 2 båda båda båda JJ ”de båda gillar att fiska”  PN  

3.4 20 själv själv själv JJ ”inte något som dom själv väljer”  PN  

7.1 8 rose rosa rosa JJ ”läste jag om rose och hennes..”  PM B 

 

Enligt SAOL tillhör orden annan, båda och själv ordklassen pronomen (PN) och förekommer 

inte bland adjektiv (JJ). Ordet rose är av eleven tänkt som ett namn. I kontexten kan det inte 

vara ett adjektiv (JJ) varför jag väljer att se ordet som feltaggat och det byter ordklass till 

egennamn (PM). 

 

Tabell 8 Exempel på ord, taggade som pronomen (PP) i Swegram, ny tagg efter rättning (Jos) 

St/m Token ord stavning grund Swe Exempel från elevtext  Jos feltecknat 
2.81 12 nära nära nära PP ”en lägenhet nära mig”  AB  

2.6 8 för för för PP ”för om man inte står upp”  KN  

2.5 12 efter efter efter PP ”följde efter mig”  PL  

4.4 4 trot trots trots PP ”Jag har alltid trot att skolan  VB B 

 

I SAOL beskrivs ordet nära som antingen ett adjektiv, ”på kort avstånd i rum eller tid” eller 

adverb ” på kort avstånd från eller till”. Jag tolkar ordet nära i meningen ”en lägenhet nära 

mig” som ”en lägenhet som ligger på kort avstånd till min bostad” vilket enligt SAOL kan 

vara ett adverb (AB). Ordet för kan vara både en preposition (PP) och en konjunktion (KN). I 

betydelsen ” ty, därför att”, som i meningen ”för om man inte står upp” hör ordet till 

konjunktioner (KN). Ordet trot är i sin kontext ett verb i perfekt. Här leder felstavningen till 

att verktyget tolkar om ordet, rättar stavning och grundform och byter ordklass. Det nya ordet 

trots kan syntaktiskt inte vara preposition i den frasen varför jag anser att det hör till grupp B, 

feltecknade och feltaggade ord som byter ordklasstagg.   
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Tabell 9 Exempel på ord, taggade som substantiv (NN) i Swegram, ny tagg efter rättning (Jos) 

St/m Token ord stavning grund Swe Exempel från elevtext  Jos feltecknat 

2.1 4 dags dags dags NN ”Nu var det dags”  AB  

5.7 20 Senior Senior senior NN ”På hemsidan RFSL Senior”  PM  

3.4 10 hen hen hen NN ”pågrund av skräcken hen får”  PN  

2.8 5 fika fika fika NN ”skulle aldrig vilja fika med mig”  VB  

 

Ordet dags är enligt SAOL ett adverb i betydelsen ”det är tid att”, precis som i meningen ”Nu 

var det dags”. I meningen ”På hemsidan RFSL Senior” skriver eleven helt riktigt ordet senior 

som ett namn (PM) med versal men verktyget tolkar ordet som ett substantiv (NN) skrivet 

med gemen. Ordet hen finns i den uppdaterade mobilversionen av SAOL, inte i bokupplagan 

(2013), och beskrivs som ”könsneutral benämning på person”, och hör till pronomen (PN). 

”Att dricka kaffe eller te” är förklaringen till verbet fika i SAOL. Som substantiv (NN) är det 

neutrum, ett fika, vilket inte är fallet i meningen ”skulle aldrig vilja fika med mig”. 

 

4.2.2 Avvikelser i tio elevtexter i svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråkstexterna innehåller 4906 ord som är ordklasstaggade. Efter min 

granskning menar jag att 203 ord avviker. De är antingen feltecknade och avviker på grund av 

detta eller är feltaggade enligt ordklasskategoriseringen i SUC och traditionell grammatik 

enligt SAOL. Det gör att 4,1 % av orden är föremål för bedömning. Efter granskning i Steg 1 

faller en stor del av de feltecknade orden bort, se avsnitt 4.1, på grund av att taggen ändå 

blivit rätt eller att ordet anses omöjligt att tagga (OO). Då återstår 101 avvikelser, cirka 2,1 %, 

att rätta, kvantifiera och analysera.  

Tabell 10 visar granskningen i siffror för de tio texterna i svenska som andraspråk. I tabell 

10 visar den första kolumnen vilka ordklasser som återfinns i texterna. Kolumn 2 och 3 visar 

förekomsten av en specifik ordklass och den procentandel som ordklassen utgör av alla ord i 

materialet. Kolumn 4 och 5 visar det antal feltaggningar jag identifierat med hjälp av SUC 

(1992) och SAOL och hur många av de taggade orden som blivit rätt taggade i Swegram. 

Kolumn 6 visar antalet feltaggningar räknat i procent. I kolumn 7 visas med vilken precision 

verktyget har ordklasstaggat alla ord i respektive ordklass. I kolumn 8 redovisas antalet ord 

som efter rättning förts till den aktuella ordklassen. Kolumn 9 visar det antal ord som är rätt 

taggade i Swegram plus de ord som har rättats och kolumn 10 visar recall, det vill säga antalet 

korrekt taggade ord av alla ord såsom de borde ha taggats. 
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Tabell 10. Beräkning av precision och recall i 10 elevtexter i svenska som andraspråk 

 
Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satsdel Förekomst Procentandel Antal fel Rätt taggade Utfall Precision Ny tagg Rätt plus ny tagg Recall 

VB 1182 24,09% 3 1179 0,25% 99,75% 3 1182 99,75% 

PN 742 15,12% 1 741 0,13% 99,87% 19 760 97,50% 

NN 651 13,27% 16 635 2,46% 97,54% 1 636 99,84% 

PP 448 9,13% 15 433 3,35% 96,65% 2 435 99,54% 

AB 432 8,81% 19 413 4,40% 95,60% 20 433 95,38% 

JJ 300 6,11% 15 285 5,00% 95.00% 9 294 96,94% 

KN 213 4,34% 1 212 0,47% 99,53% 17 229 92,58% 

DT 192 3,91% 10 182 5,21% 94,79% 0 182 100,00% 

SN 166 3,38% 4 162 2,41% 97,59% 5 167 97,01% 

PM 102 2,08% 4 98 3,92% 96,08% 8 106 92,45% 

HP 100 2,04% 0 100 0,00% 100,00% 2 102 98,04% 

IE 95 1,94% 0 95 0,00% 100,00% 0 95 100,00% 

PS 87 1,77% 0 87 0,00% 100,00% 0 87 100,00% 

HA 67 1,37% 3 64 4,48% 95,52% 0 64 100,00% 

PL 66 1,35% 6 60 9,09% 90,91% 5 65 92,31% 

PC 21 0,43% 2 19 9,52% 90,48% 2 21 90,48% 

RG 18 0,37% 0 18 0,00% 100,00% 3 21 85,71% 

IN 16 0,33% 1 15 6,25% 93,75% 0 15 100,00% 

RO 6 0,12% 0 6 0,00% 100,00% 0 6 100,00% 

HD 2 0,04% 1 1 50,00% 50,00% 0 1 100,00% 

UO 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 2 2 0,00% 

HS 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 

 
 

Kolumn 2, visar att verb (VB) är den vanligaste förekommande ordklassen i svenska som 

andraspråkstexterna, följt av pronomen (PN) och substantiv (NN). Verb är också en ordklass 

där mycket få avvikelser hittas, här i materialet bara tre ord som har taggats fel. Det ger verb 

en hög precision, 99,75 %. Högst precision, 100 %, uppvisar de ordklasser där inga avvikelser 

hittats, i frågande/relativt pronomen (HP), infinitivmärke (IE), possessivt pronomen (PS), 

grundtal (RG) och ordningstal RO.  

Lägst precision har frågande/relativt pronomen (HD), 50 %, partikel (PL) 91 % och 

particip (PC) 90 %. Att frågande/relativt pronomen (HD) får så anmärkningsvärt låg precision 

som 50% beror på att det endast finns 2 frågande/relativa pronomen (HD) i texterna och att ett 

av dem är en avvikelse.  

Kolumn 8 visar antalet ord som efter rättning byter ordklass och ordklasstagg. Tre av de 

feltaggade orden ska efter rättning taggas som verb (VB) och 19 ord ska efter rättning taggas 
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som PN (pronomen). Ytterligare ett ord ska taggas som substantiv (NN) och så vidare. Av 

kolumn 8 framgår att vissa ordklasser inte blir tilldelade några av orden som byter 

ordklasstagg. Dessa ordklasser får då det högsta värdet när det gäller recall, 100%, se kolumn 

9. Eftersom det av alla feltaggade ord bara finns tre ord som efter rättning taggas VB (verb), 

ett ord som taggas NN (substantiv) och två som taggas PP (preposition) får de också ett högt 

procentvärde när det gäller recall, drygt 99 % för dem alla. 

Lägst värde i recall har grundtal (RG) som har 86 % följt av particip (PC) som har 90 %. 

Det beror på att de ordklasserna har liten representation i materialet och den förändring som 

sker vid byte av ordklasstagg blir en stor del av helheten. De två ordklasskategorier som inte 

har haft någon representation alls, UO (utländska ord) och HS (frågande/relativt possessivt 

pronomen) får inga värden i recall.  

 

 

4.2.2.1 Ny tagg efter rättning  

I tabell 10, kolumn 8, finns tre ordklasser som efter rättning får en markant ökning av antal 

ord, nämligen pronomen, adverb, och konjunktioner. Av de ord jag anser vara feltaggade i 

Swegram byter 17 av orden ordklass till pronomen (PN). Tabell 11 visar procentuell andel av 

hur orden ordklasstaggas i Swegram före rättning. 

 

Tabell 11. 17 ord, taggade i Swegram, som efter rättning (Jos) byter ordklass till  
pronomen (PN) 

Swegram  (Jos) 
JJ (adjektiv) 9 annan, andra, själv, båda, många                PN 
DT (determinerare) 7 de, den, någon, samma, varje, en                PN 
NN (substantiv) 1 hen                                                               PN 

 

I Swegrams taggning är nio av orden adjektiv (JJ), sju är determinerare (DT) och ett är ett 

substantiv (NN). Adjektiven består av ord som annan, andra, själv, båda och många som alla, 

enligt SAOL, ska taggas som pronomen. Bland determinerare (DT) hittas ord som de, den, 

någon, samma, varje, och en. Eftersom determinerare, enligt SUC, är en kategori som skiljer 

ut vissa ord från ordklassen pronomen är det inte oväntat att här finna pronomen som blivit 

feltaggade. Determinerare ska stå direkt före en substantivfras som i exemplet ”Någon flicka 

har vi inte sett till.” Där ordet någon bildar en substantivfras, som i exemplet ”Någon av 

flickorna gick före”, ska ordet taggas som pronomen (PN). Substantivet består av ordet hen, 
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ett ord som verktyget inte lyckas tolka men som jag konsekvent taggar om till pronomen 

(PN). 

Av de feltaggade orden byter 18 ord efter rättning tagg till adverb (AB). Tabell 12 visar 

hur orden är ordklasstaggade före rättning. I Swegrams taggning är tre av orden partiklar 

(PL), sex är prepositioner (PP), två är subjunktioner (SN), tre är substantiv (NN), ett är 

determinerare (DT) och två är adjektiv (JJ). 

 

Tabell 12. 18 ord, taggade i Swegram, som efter rättning (Jos) byter ordklass till  
adverb (AB) 
Swegram   (Jos) 
PL (partikel) 4 fram, fast, upp AB 
PP (preposition) 6 för, inklusive, nära, om,  AB 
NN (substantiv) 3 dags, åtminstone AB 
SN (subjunktion) 2 sedan, än  AB 
PN (pronomen) 2 något  AB 
DT (determinerare) 1 en  AB 

 

Partiklarna (PL) består av orden fram, fast och upp. I dessa fall från elevtexterna är inte 

partikeln betonad vilket gör att orden taggas som adverb, till exempel i meningen ”Då kom en 

man och hjälpte kvinnan upp”. Prepositionerna (PP) består av ord som för, nära, inklusive och 

om. Enligt SAOL kan alla dessa ord tillhöra adverb, för i betydelsen ”alltför”, nära i 

betydelsen ”på kort avstånd från”, inklusive i betydelsen ”inberäknat” och om i betydelsen 

”åter igen”. De tre substantiven (NN) består av orden dags och åtminstonde (feltecknat). I 

betydelsen ”så dags, vid den tiden” ska dags enligt SAOL vara ett adverb. Ordet åtminstonde 

är ett av de feltecknade orden som jag fört till grupp B, ord som trots sin felteckning finns 

med i statistiken över avvikelser. Elevens stavning är åtminstonde och verktyget klarar inte att 

rätta stavningen och hittar inte heller grundformen varpå ordet taggas som substantiv (NN). 

Subjunktionerna (SN) består av orden sedan och än. Ordet sedan är enligt SAOL ett adverb i 

betydelsen ”efteråt” och ordet än är ett adverb i betydelsen ”ännu, fortfarande, ytterligare”.Jag 

rättar och ordet byter ordklasstagg till adverb (AB). Pronomen (PN) består av ordet något som 

enligt SAOL är ett adverb och determineraren (DT) består av ordet en som i betydelsen 

”cirka, omkring” tillhör adverb, som i ” för en tio minuter sedan”. 

I tabell 13 visas hur 16 ord, som vid rättning byter tagg till konjunktioner (KN), är 

fördelade före rättning. Elva ord klassas som adverb (AB), tre som prepositioner (PP) och två 

som subjunktioner (SN).  
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Tabell 13. 16 ord, taggade i Swegram, som efter rättning (Jos) byter ordklass till  
konjunktioner (KN) 
Swegram   (Jos)  
AB (adverb) 11 så   KN 
PP (prepositioner) 3 för    KN 
SN (subjunktioner) 2 så  KN 

 

Adverben (AB), liksom subjunktionerna (SN) består av ordet så. Enligt SAOL ska ordet så 

anses vara en konjunktion när ordet betyder ”med följden att”, som i exemplet ” han frös så 

att han skakade”. I de fall ordet så ska vara ett adverb är det enligt SAOL i betydelsen 1: på 

det sättet: ”så här”, 2: till den grad: ”så pass bra”, 3: efter detta: ”nu, så är det dags för 

prisutdelning”, 4: och därför: ”hon var trött, så hon gick hem tidigt”. Enligt SAOL finns inget 

fall då så ska vara en subjunktion (SN). Prepositionerna består av ordet för, som i många fall 

ska taggas som preposition (PP) men när för står i betydelsen ”ty, därför att” ska ordet enligt 

SAOL vara en konjunktion. 

 

4.2.3 Avvikelser i tio elevtexter i svenska 

De tio elevtexterna i svenska består av 4725 ordklasstaggade ord. Av dem hittar jag 184 ord 

(3,9 %) som avviker på något sätt. Efter granskning passerar ett stort antal feltecknade ord på 

grund av att felteckningen inte innebär ordklassbyte eller att det feltecknade ordet saknar 

innebörd (omöjligt ord, OO), se avsnitt 4.1, och då återstår 104 ord (2,2 %) att rätta. Tabell 14 

visar granskningen i siffror för de tio texterna i svenska. Se avsnitt 4.2.2 för förklaring till 

kolumnernas funktion. 
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Tabell 14. Beräkning av precision och recall i 10 elevtexter i svenska 

Kolumn1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ordklass Förekomst Procentandel Antal fel Rätt taggade Utfall Precision Ny tagg Rätt plus ny tagg Recall 

VB 1118 23,66% 3 1115 0,27% 99,73% 7 1122 99,38% 

PN 736 15,58% 7 729 0,95% 99,05% 25 754 96,68% 

NN 632 13,38% 9 623 1,45% 98,58% 5 628 99,20% 

AB 460 9,74% 13 447 2,83% 97,17% 16 463 96,54% 

PP 429 9,08% 25 404 5,83% 94,17% 3 407 99,26% 

KN 248 5,25% 1 247 0,40% 99,60% 14 261 94,64% 

JJ 246 5,21% 18 228 7,32% 92,68% 3 231 98,70% 

DT 206 4,36% 10 196 4,85% 95,15% 1 197 99,49% 

SN 132 2,79% 0 132 0,00% 100,00% 6 138 95,65% 

PL 89 1,88% 9 80 10,11% 89,89% 7 87 91,95% 

IE 85 1,80% 0 85 0,00% 100,00% 0 85 100,00% 

HP 83 1,76% 0 83 0,00% 100,00% 4 87 95,40% 

HA 74 1,57% 5 69 6,76% 93,24% 0 69 100,00% 

PS 72 1,52% 0 72 0,00% 100,00% 0 72 100,00% 

PM 38 0,80% 0 35 7,89% 92,11% 0 35 100,00% 

PC 31 0,66% 0 31 0,00% 100,00% 2 33 93,94% 

RG 19 0,40% 0 19 0,00% 100,00% 3 22 86,36% 

IN 15 0,32% 0 15 0,00% 100,00% 0 15 100,00% 

RO 7 0,15% 0 7 0,00% 100,00% 0 7 100,00% 

HD 4 0,08% 4 0 100,00% 0,00% 0 0 0,00% 

UO 1 0,02% 0 1 0,00% 100,00% 1 2 50,00% 

 

Tabell 14 visar hur texterna i svenska uppvisar samma höga representation av verb (VB), 

pronomen (PN) och substantiv (NN) som texterna i svenska som andraspråk, se kolumn 2. 

Liksom i andraspråkstexterna har de svenska texterna en liten eller ingen representation av 

ord i ordklasserna räkneord (RO), frågande/relativ determinerare (HD) och utländska ord 

(UO). Orden däremellan har ungefär samma distribution i båda textmaterialen. Det som 

skiljer är partiklar (PL), som i texterna i svenska är 10:e största ordklass men som är 15:e 

största ordklass i svenska som andraspråkstexterna. Partiklar förekommer i konstruktionen 

”partikelverb” där endast betoningen på partikeln avgör om det hör samman med verbet eller 

ska ses som ett adverb eller en preposition. Skillnaden kan bero på att partikelverb är en 

konstruktion som en andraspråkselev använder i mindre grad än en elev i svenska. 

I texterna i svenska är ordklasserna subjunktion (SN), infinitivmärke (IE), frågande/relativ 

pronomen (HP), possessiv pronomen (PS), partikel (PC), grundtal (RG), interjektion (IN), 

räkneord (RO) och utländska ord (UO) representerade men inga avvikelser är identifierade, se 

kolumn 4. Det innebär att de har en precision på 100 %, se kolumn 7. Lägst precision har 
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ordklasserna frågande/relativ determinerare (HD), partikel (PL) och adjektiv (JJ). Att 

frågande/relativ determinerare (HD) hamnar på 0 % precision beror på att de fyra ord som har 

taggats som HD alla är feltaggade. Ordklasserna konjunktion (KN), verb (VB) och pronomen 

(PN) har få avvikelser (kolumn 4), de har alla mindre än en procentandel identifierade 

avvikelser vilket ger en hög precision, 99 %.  

De ordklasser som efter rättning inte tilldelas något nytt ord har högst recall, 100 % 

(kolumn 10). Det vill säga att av alla feltaggade ord har inget ord taggats om till denna 

ordklass, se till exempel infinitivmärke (IE). Lägst värde när det gäller recall har utländska 

ord (UO) som har 50%. De beror på att i första led hittas endast ett ord i den ordklassen och 

det är rätt taggat. Efter granskning tillkommer ett ord i den ordklassen varpå den nu består av 

2 ord. Beräkningen av recall visar att bara hälften av orden som ska tillhöra ordklassen 

utländska ord (UO), enligt manuell rättning, var rätt taggade i Swegram. Recall visar alltså 

hur många procent av alla ord i en ordklass, det vill säga efter manuell rättning, som var rätt 

taggade i Swegram.  

 

4.2.3.1 Ny tagg efter rättning 

I tabell 14, kolumn 8, märks också i texterna i svenska efter rättning en ökning av antal ord i 

ordklasserna pronomen (PN), adverb (AB) och konjunktioner (KN). Härnäst följer i tabell 15, 

16 och 17 fördelningen av orden såsom de är taggade i Swegram före rättning och hur orden 

efter rättning byter ordklasstagg. 

 

Tabell 15. 25 ord, taggade i Swegram, som efter rättning (Jos) byter ordklass till  
prepositioner (PN) 

Swegram     Jos 
JJ (adjektiv) 14 andra, många, annan, själv PN 
DT (determinerare) 9 en, det, de, ingen, allas PN 
NN (substantiv) 2 hen   PN 

 

Liksom i texterna i svenska som andraspråk hittar jag pronomen som före rättning är taggade 

som adjektiv (JJ), ord som andra, annan, många och själv, determinerare (DT), ord som allas, 

de, det, en och ingen, och substantiv (NN), bestående av ordet hen. Bland de ordklasser som 

efter rättning taggas som pronomen (PN) är det till största delen adjektiv (JJ) som enligt mig 

är feltaggade. SAOL är tydlig med att orden andra, annan, många, båda och själv tillhör 

ordklassen pronomen. Eftersom SUC (1992) delvis gör en annan indelning av ordklasserna, se 
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avsnitt 2.2.2, har jag sökt efter en anledning till att dessa ord så ofta taggas som adjektiv (JJ) 

men hittar inga anvisningar om det. 

Bland texterna i svenska återfinns med några undantag samma ord bland determinerare 

(DT) som i texterna i svenska som andraspråk. När ord som allas, de, den, det, en, ingen, 

någon, samma och varje står självständiga i en substantivfras ska de taggas som pronomen 

(PN). Att andelen ord som av verktyget taggas som (DT) är så pass stor beror troligen på att 

samma ord enligt SUC kan tillhöra pronomen (PN), adjektiv (JJ) och determinerare (DT), där 

satsdelsfunktionen är det enda som skiljer dem åt. 

 

Tabell 16. 16 ord, taggade i Swegram, som efter rättning (Jos) byter ordklass till  
adverb (AB) 

Swegram     (Jos) 
PL (partikel) 7 upp, hem, ut  AB 
PP (prepositioner) 6 för, med, om, efter  AB 
HA (frågande/rel adverb) 1 då   AB 
KN (konjunktiv) 1 så   AB 
PN (pronomen) 1 mycket   AB 

 
 
I texterna i svenska, liksom i andraspråkstexterna, kommer de rättade adverben från en större 

mängd ordklasser. Enligt manualen till SUC (1992) har ord som ska klassas som AB en stor 

variation av användningsområden. Som adverb (AB) kan orden stå som bestämning till 

(modifiera) verb, verbfraser, meningar, adjektiv, partiklar, andra adverb och hela 

substantivfraser (1992:23). Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att adverben i det 

här materialet före rättning hittas i en mängd ordklasser. Andelen ord som före rättning taggas 

som partiklar (PL) är större i texterna i svenska.  Det är också en ordklass som enligt 

Swegrams ordklassdistribution är större i antal i texterna i svenska än i andraspråkstexterna 

vilket gör att fler av dem kan kan vara avvikande.!!Texterna i svenska har, liksom 

andraspråkstexterna, stor andel prepositioner, orden för, med, om och efter som enligt SAOL 

ska taggas som adverb, av samma skäl som redovisas i avsnitt 4.2.2.1. 
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Tabell 17. 14 ord, taggade i Swegram, som efter rättning (Jos) byter ordklass till  
adverb (AB) 

Swegram     (Jos) 
AB (adverb) 7 så   KN 
PP (preposition) 6 för    KN 
HA (frågande/rel adverb) 1 som   KN 

 
I båda textmaterialen kommer de flesta konjunktioner (KN) efter rättning från adverb (AB) 

och prepositioner (PP) där de feltaggade orden representeras av orden för och så. Dessa ord är 

mångtydiga och gör tolkningen problematisk för verktyget. Ordet för kan enligt SAOL vara 

en preposition i exemplet ”för en vecka sedan”, ett adverb i exemplet ”han är ännu för ung” 

och en konjunktion i betydelsen ”ty, därför att” som i exemplet ”hon log för hon visste att”. 

Jag har inte kontrollerat hur många för eller så det finns i materialet som är rätt taggade men 

båda orden förekommer bland de mest frekvent feltaggade orden, vilket också stärker bilden 

av att orden för och så är problematiska för verktyget att ordklasstagga. Det frågande/relativa 

adverbet (HA) utgörs av ordet som, vilket i de allra flesta fall ska taggas som ett sådant. Men i 

en mening som ”det gick som hon hade tänkt sig” ska ordet enligt SAOL taggas som 

konjunktion (KN). 
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4.2.4 F-score 

För att väga samman resultatet av precision och recall används här medelvärdet för dem båda, 

F-score. Tabell 18 visar värdet av F-score för andraspråkstexterna och för texterna i svenska. 

 

Tabell 18. Jämförelse av medelvärdet F-score för texterna i svenska som andraspråk och 

texterna i svenska 

ordklass  F-score i sva-texter  ordklass  F-score i svenska texter         

IE  100,00%  PM  100,00%         

PS  100,00%  IE  100,00%         

RO  100,00%  PS  100,00%         

VB  99,75%  RO  100,00%         

HP  99,01%  VB  99,55%         

NN  98,68%  NN  98,89%         

PN  98,67%  PN  97,85%         

PP  98,07%  HP  97,65%         

HA  97,71%  DT  97,27%         

DT  97,33%  SN  97,06%         

SN  97,30%  KN  97,05%         

IN  96,77%  PC  96,88%         

JJ  95,96%  AB  96,86%         

KN  95,93%  IN  96,77%         

AB  95,49%  PP  96,65%         

PM  94,23%  HA  96,50%         

RG  92,31%  JJ  95,60%         

PL  91,60%  RG  92,68%         

PC  90,48%  PL  90,91%         

HD  66,67%  UO  66,67%         

UO  0,00%  HD  0,00%         

HS 
 

0,00% 
 HS  0,00%     

 

När det gäller medelvärdet, F-score, ligger de ordklasser som tillsammans visar störst 

tillförlitlighet högst upp i tabellen och längst ner återfinns de ordklasser som sammantaget 

uppvisar lägst reliabilitet. Genom hela undersökningen har ordklasskategorier som 

infinitivmärke (IE), possessiv (PS), räkneord (RO) och verb (VB) visat sig vara rätt taggade i 

alla eller i de flesta fall i båda textmaterialen, vilket visar sig i höga värden i F-score. Längst 

ner återfinns ordklasskategorier som antingen har låg representation i materialet, där en 

feltaggning av två möjliga får stora procentsatser, eller är problematiska för verktyget att 
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ordklassbestämma. När det gäller ordklasskategorier som har en representation på över 50 ord 

i materialet, hittas partiklar (PL) lågt ner i tabellen för båda textmaterialen. Betoningar syns 

inte i skrift varför det troligen är en orsak till svårigheten att tolka bland annat partiklar samt 

att partiklar består av antingen prepositioner eller adverb, vilket kan ge upphov till förväxling. 

Konjunktioner (KN), adverb (AB) och adjektiv (JJ), som alla har stor representation i 

materialet, hamnar i den lägre hälften av tabellen. Dessa ordklasser delar många ordformer 

och många gånger är det språklig kontext som avgör vilken ordklass de ska tillhöra. Värdena i 

F-score är mer lika än olika mellan de båda textmaterialen. I tabellen ligger dock ordklassen 

egennamn (PM) mycket lågt i andraspråksmaterialet och mycket högt i materialet i svenska. 

Feltaggningen av namn beror till stor del på att eleverna i svenska som andraspråk misstar sig 

på versaler och gemener, ord som jag trots felteckning valt att föra till kategori B, ord som 

trots felteckning finns med i statistiken över feltaggade ord.  

 

 

4.3.5 Mest frekvent feltaggade ord 

När Kjällgren (1996) studerade de fel som uppstod vid ordklasstaggningen i en tidig version 

av SUC fann hon att ett litet antal mångtydiga ord stod för en stor del av felen vid 

ordklasstaggningen (efter Östling 2013). I Östlings artikel redovisas en utvärdering av det 

samlade materialet SUC 3 (2013:12). När det kommer till de tio mest frekvent feltaggade 

orden uppvisar Östlings resultat till stor del samma ord som de som kommer fram i mitt 

material. Det enda som skiljer är att orden som och att inte har taggats fel i mitt material men 

övriga åtta ord finns representerade i något av textmaterialen. Tabell 19 visar de tio vanligaste 

feltaggade orden i texterna i svenska och i svenska som andraspråk, samt de tio mest frekvent 

feltaggade orden i materialet från SUC 3.  
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Tabell 19. De tio mest frekvent feltaggade orden i elevtexterna och i utvärdering av SUC 3 

Svenska som andraspråk  Svenska SUC 3, Östling (2013) 

Antal Procent  Ord Antal Procent Ord Antal Procent Ord 

14 13,7 % så 8 5,9 % så 2054 4,47 % som 

5 7,8 % de 7 5,2 % för 842 1.83 % om 

5 4,9 % annan 7 5,2 % en 622 1.36 % så 

5 4,9 % om 6 4,4 % efter 615 1.34 % en 

4 3,9 % en 4 2,9 % upp 429 0,94 5 för 

4 3,9 % för 4 2,9 % andra 376 0,82 5 till 

4 3,9 %  till 4 2,9 % till 373 0,81 5 på 

2 2,9 % fram 3 2,2 % om 343 0,75 5 att 

2 2,9 % sedan 3 2,2 % det 338 0.74 5 andra 

2 2,9 % när 3 2,2 % annan 330 0,72 % ett 

Summa 46 %   47 %   13,8 %  

 

Gemensamt för de här orden är att de är formord och att så gott som alla orden kan tillhöra 

flera ordklasser. Till formorden hör, enligt manualen till SUC, kategorierna AB, HA, DT, HD, 

PS, HS, PN, HP, SN, KN, PP och IE, se tabell 1. De flesta orden kan tillhöra två eller tre 

ordklasser men ord som en och sedan kan tillhöra fyra ordklasser, ordet för kan tillhöra fem 

ordklasser och ordet så hela sex olika ordklasser.  

Den höga procent som dessa tio frekvent feltaggade ord står för bland de feltaggade orden i 

elevtexterna kan tolkas på flera sätt. Som jag ser det kan det tyda på att elevtexter i högre grad 

avviker från rådande skrivnormer än de texter som ligger till grund för SUC 3, vilket gör det 

svårare för verktyget att tolka och ordklasstagga elevtexter. Vid utvärdering av SUC 3 gör 

Östling dessutom jämförelse med materialet SIC, Stockholm Internet Corpus, som bygger på 

bloggtexter (2013:9). Tabell 20 visar hur de tio mest frekvent feltaggade orden i SIC fördelar 

sig på ett liknande sätt och procentsatserna för andelen av alla feltaggade ord, 47.8 %, 

påminner om procentsatserna i elevtexterna (2013:12). 
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Tabell 20. De tio mest frekvent feltaggade orden i SIC 

SIC   

Antal Procent Ord 

95 14,2 % å (och) 

62 9.3 % de 

58 8,7 % o (och) 

22 3,3 % va 

21 3,1 % så 

20 3.0 % för 

13 1,9 % B (använt som egennamn) 

12 1,8 % med 

9 1,3 % ,, (dubbelkomma) 

8 1,2 % som 

Summa 47,8 %  

 

I listan i tabell 20 märks flera förkortningar, till exempel å och o för ordet och, va som 

ersättning för ordet vad, vilket säkert är ett genomgående drag i bloggtexter. Men också här 

tycks de verktyg som används i utvärderingen av SUC 3 ha svårt att på rätt sätt ordklasstagga 

formorden så och för. 

 

 

5 Diskussion av resultatet  
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka tillförlitligheten i annoteringsverktyget 

Swegram vad gäller analysdelen ordklasstaggning. Materialet består av texter från det 

nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9. Resultatet visar att 

ordklasstaggningen försvåras av ord som inte tecknas rätt. Eftersom elevtexterna i det här 

materialet har betyget C eller D är det inte förvånande att texterna innehåller en del fel såsom 

felstavade ord, samman- och särskrivna ord och ord där eleven inte skriver rätt form av ordet. 

Svenska som andraspråkstexterna innehåller nästan två tredjedelar så många feltecknade ord 

som texterna i svenska. Procentuellt består andraspråkstexterna till 2,3 % feltecknade ord 

medan texterna i svenska innehåller 1,4 % feltecknade ord. Anderssons rapport (2002), som 

också undersöker elevtexter från årskurs 9, uppvisar liknande siffor, 3,6 % stav-och skrivfel i 
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svenska som andraspråkstexterna och 1,5 % i texterna i svenska. Jag kan inom ramen för min 

undersökning inte skönja ett mönster i hur verktyget rättar eller inte rättar feltecknade ord. Jag 

tänker att de feltecknade orden går att känna igen i de flesta fall och jag har tyckt att det är 

anmärkningsvärt hur problematiskt det är för verktyget att tolka en del av de feltecknade 

orden. Ibland sker korrekt rättning av felteckning vilket ger ordet rätt ordklasstagg medan ord 

andra gånger får en felaktig rättning som kan medföra både rätt och fel ordklasstaggning. 

Verktygets förmåga att avläsa de syntaxen bör bearbetas och det skulle underlätta 

ordklasskontrollen avsevärt om ordet som ska taggas först tolkas inom den kontextuella 

ramen. I andraspråktexterna hittas dubbelt så många särskrivningar som i texterna i svenska, 

vilka i de flesta fall inte rättas av verktyget, och fem gånger så många ord med fel form, som 

till exempel possessiva pronomen min, mitt, mina. Felstavade ord hittas också övervägande i 

andraspråkstexterna vilket jag tycker är ett förväntat resultat.  

Verb (VB), pronomen (PN) och substantiv (NN) är de vanligast förekommande 

ordklasserna i båda textmaterialen. Gemensamt har de också liten eller ingen representation 

av ordklasserna räkneord (RO), frågande/relativ determinerare (HD) utländska ord (UO) och 

frågande/relativ possessiv (HS). När det gäller ordklassdistributionen skiljer sig 

andraspråktexterna från texterna i svenska när det gäller andel partiklar (PL) där partiklarna 

utgör den tionde största ordklassen i texterna i svenska medan partiklar endast är den 

femtonde största ordklassen i andraspråkstexterna. Det kan bero på att partiklar förekommer i 

konstruktionen ”partikelverb” där endast betoningen på partikeln avgör om det hör samman 

med verbet eller inte. Min gissning är att denna ordklass är svår för en andraspråkstalare och 

därför förekommer konstruktionen ”partikelverb” i mindre skala och ordklassen partikel (PL) 

får en lägre representation i andraspråkstexterna.  

När det gäller verktygets precision finns det mer likheter än skillnader mellan 

andraspråkstexterna och texterna i svenska. Verb (VB), konjunktioner (KN) och pronomen 

(PN) är till exempel i båda textmaterialen ordklasser där mycket få avvikelser hittas och det 

ger dessa ordklasser en hög precision. Högst precision, 100 %, uppvisar de ordklasser där 

inga avvikelser hittas. I båda textmaterialen gäller det frågande/relativt pronomen (HP), 

infinitivmärke (IE), possessivt pronomen (PS), grundtal (RG), ordningstal (RO), utländska 

ord (UO) och frågande/relativt possessivt pronomen (HS). Lägst precision har ordklasserna 

frågande/relativ determinerare (HD) och partikel (PL). (HD) består av endast tre ord; vilket, 

vilken och vilket, som i materialet förväxlas med frågande/relativt pronomen (HP). I 

ordklassen partikel (PL) känner verktyget oftast igen ett partikelverb men det är också en 
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ordklass där verktyget förväxlar partiklarna med prepositioner och adverb, troligen beroende 

på att partiklar består av ord från dessa ordklasser.  

Det kan vara möjligt att tro att andraspråkstexter ska skilja sig väsentligt från texter i 

svenska när det gäller verktygets precision, det vill säga att verktyget ska ha svårare att 

ordklasstagga andraspråkstexter än texter i svenska. Den uppfattningen stärks inte när det 

gäller de ord som är korrekt stavade, eller korrekt rättade av verktyget. Det är vanskligt att 

säga att mätvärdet precision ska ge en heltäckande bild över hur väl verktyget utför 

analysdelen ordklasstaggning. Det ger ändå en fingervisning om vilka ordklasser som 

verktyget klarar väl att ordklasstagga och vilka som ställer till problem i ordklasstaggningen. 

Resultatet av recall, det vill säga andelen ord som efter rättning byter ordklass, visar att 

ordklasser som infinitivmärke (IE), frågande/relativa adverb (HA), possessiva pronomen (PS), 

interjektioner (IN) och räkneord (RO) inte har hittats bland de feltaggade orden i något av 

textmaterialen och det ger ett värde i recall på 100 %. Det beror med all säkerhet på att dessa 

ord i hög grad inte delar några ordklasser, inte är mångtydiga och inte heller är problematiska 

att definiera. Höga värden i recall har också verb (VB), substantiv (NN) och prepositioner 

(PP) eftersom det bland alla feltaggade ord endast hittas ett fåtal som efter rättning byter till 

dessa ordklasser. Ordklassen egennamn (PM) däremot har lågt värde i recall för 

andraspråkstexterna men ett högt värde för texterna i svenska. I resultatet märks att elever i 

svenska som andraspråk i högre grad gör fel på gemener och versaler vilket visar sig då det 

bland de feltaggade orden finns namn utan versal vilka blir problematiska för verktyget att 

tagga rätt. De ordklasser som i andraspråkstexterna får de lägsta värdena i recall är grundtal 

(RG) och particip (PC). Det beror till största delen på att de ordklasserna har liten 

representation i materialet och den förändring som sker vid byte av ordklasstagg blir en stor 

del av helheten. Det finns till exempel 18 ord i andraspråkstexterna som taggas RG. När det 

efter min rättning tillkommer tre ord i den ordklassen finns 21 ord som ska tillhöra ordklassen 

och värdet i recall visar att verktyget har taggat rätt till endast 85,71 %. Likadant är det i 

texterna i svenska där räkneord (RG) har värdet 86,36 % och utländska ord (UO) har värdet 

50,00 %. Endast ett ord i andraspråksmaterialet var taggat som utländskt ord (UO) och efter 

granskning av de feltaggade orden hittades ännu ett utländskt ord. Beräkningen av recall visar 

att bara hälften av orden som enligt min rättning ska till höra ordklassen utländska ord (UO) 

var korrekt taggade i Swegram. 

Det finns ordklasser som efter rättning får en ökning av ord och för båda textgrupperna 

gäller det pronomen (PN), adverb (AB) och konjunktioner (KN). Bland de ord som jag rättar 

och taggar om till pronomen (PN) har de flesta ord i båda textgrupperna varit taggade som 
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adjektiv (JJ) och determinerare (DT) av verktyget. Adjektiven (JJ) består av orden annan, 

andra, själv, båda och många. Enligt SAOL ska dessa ord höra till pronomen. Förklaringen 

till att verktyget ofta taggar dessa ord som adjektiv bör finnas i kriterierna till adjektiv (JJ) i 

manualen till SUC (1992) men jag kan trots mycket letande inte hitta några anvisningar om 

det. Determinerare (DT) är en kategori som skiljer ut vissa ord från ordklassen pronomen och 

det blir tydligt i resultatet att verktyget har svårt att skilja determinerare (DT) från pronomen 

(PN). Bland de ord som jag efter rättning taggar om till adverb (AB) förekommer en hel 

mängd olika ordklasser vilket blir synligt i resultatet för båda textmaterialen. Flest ord 

kommer från prepositioner (PP) som för, med, om och efter som alla beroende av kontext kan 

vara adverb (AB). Näst största gruppen ord kommer från partiklar (PL) som utgörs av bland 

annat adverb och som endast genom sin betoning bildar ett partikelverb vilket sannolikt ger 

upphov till förväxling och feltaggning. Efter rättning byter många feltaggade adverb (AB) och 

prepositioner (PP) ordklass till konjunktioner (KN). De feltaggade adverben (AB) består av 

ordet så och de feltaggade prepositionerna (PP) består av ordet för. Resultatet var inte 

överraskande eftersom ord som delas av många ordklasser har visat sig problematiska för 

verktyget att ordklasstagga. Ordet så kan enligt SAOL tillhöra så många som sex ordklasser 

och ordet för kan tillhöra fem olika ordklasser. 

Beräkningen av de tio mest frekvent feltaggade orden bekräftar bilden av vilka ord som är 

problematiska för verktyget att ordklasstagga. I resultatet framkommer bland annat orden så, 

för, annan, andra, efter, till, upp, fram, om, en, sedan och det i varierande förekomst och 

procentsats för de båda textgrupperna. Vid en jämförelse med en utvärdering av SUC 3, gjord 

av Östling (2013), framträder en liknande bild när de tio mest frekvent feltaggade orden ställs 

samman. Åtta av orden från den undersökningen finns med också bland de tio mest frekventa 

orden i den här undersökningen. Gemensamt för dessa ord är att de är formord och att så gott 

som alla ord kan tillhöra flera ordklasser. I elevtexterna står de tio mest frekvent feltaggade 

orden för cirka 46 % av alla feltaggade ord vilket jag tycker är en hög siffra. Östling gör 

också en jämförelse med ett textmaterial hämtat från bloggtexter, SIC (Stockholm Internet 

Corpus), där de tio mest frekvent feltaggade orden står för cirka 48 % av alla feltaggade ord. 

Den jämförelsen blir intressant då bloggtexter i hög grad avviker från rådande skrivnormer 

vilket också beskrivs som ett drag i elevtexter i artikeln The Uppsala Corpus of Student 

Writings, Corpus creation, Annotation, and Analysis (Megyesi et al 2016). 

I min undersökning har jag fått svar på vilka ordklasser som ställer till problem vid 

ordklasstaggningen. Ordklasser som delar många ordformer har låg tillförlitlighet liksom 

ordklasser som innehåller ord där endast betoning och språklig kontext avgör 
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ordklasstillhörighet. Resultatet visar också vilka ord som oftast ger upphov till feltaggning. 

Förutom de feltecknade orden är det formord som visar sig bland de tio mest frekvent 

feltaggade orden. Eftersom ordet så kan tillhöra så många som sex ordklasser är det inte 

oväntat att det är det mest frekvent feltaggade ordet i båda textmaterialen. Mitt antagande har 

varit att det är stor skillnad på verktygets förmåga att känna igen och ange ordklasser i texter i 

svenska som andraspråk och i texter i svenska där jag har tagit för givet att 

andraspråkstexterna i så hög grad avviker från rådande skrivnormer att skillnaden skulle bli 

markant. Det finns inget i undersökningen som tyder på att verktygets förmåga att känna igen 

och ange ordklasser skiljer sig mellan de båda ämnena. Det finns fler feltecknade ord i 

andraspråkstexterna men när det kommer till avvikelser i ordklasstaggningen, efter min 

gallring av de feltecknade orden, finns ungefär samma antal ord att bedöma och rätta. Mitt 

material är begränsat till 20 elevtexter varför resultatet inte kan sägas vara heltäckande. 

Undersökningen är också begränsad av att den manuella rättning har gjorts av endast en 

person där tillförlitligheten, precis som hos verktyget, inte är hundraprocentig. 

Verktyget Swegram följer annoteringssystemet för Stockholm Umeå Corpus, SUC 2.0 

(Gustavsson-Capková et al 2006) och jag har i min granskning av ordklasstaggningen haft två 

manualer att förhålla mig till, dels annoteringssystemet i manualen till SUC (1992) och dels 

SAOL. Den traditionella ordklassindelningen i SAOL består av 9 ordklasser. De 

ordklasskategorier som används i SUC består av 22 kategorier, som var och en har en 

ordklasstagg. Det svåra för mig har varit att klara ut kriterierna för annoteringssystemet såsom 

det beskrivs i manualen till SUC (1992) och urskilja de ord som istället för de traditionella 

ordklasserna i SAOL ska tillhöra ordklasskategorierna i SUC.  

När verktyget ställs inför feltecknade ord, vilket händer i de 20 elevtexterna, sker 

feltaggning och i min manuella rättning har  det av flera skäl varit problematiskt att 

ordklassbestämma de feltecknade orden. Svårigheten ligger dels i att det finns feltecknade 

ord, till exempel samman- och särskrivna ord, som inte rättas, vilket leder till att 

ordklasstaggningen sker till synes slumpmässigt, dels i att en felaktig rättning sker, vilket i de 

flesta fall medför feltaggning. Den här uppsatsen studerar inte förekomst av feltecknade ord 

men jag har sett mig tvungen att hitta ett system som kan särskilja de feltecknade ord som 

verktyget inte lyckas tolka, från de ord som verktyget lyckas tolka och rätta. Jag har delat in 

orden i grupp A, ord där felteckning inte medför felaktig ordklasstaggning, och grupp B, ord 

där felteckning medför feltaggning. Orden i grupp A lämnas utanför beräkningarna av 

avvikelser i ordklasstaggningen. Jag tror att valet av metod, att göra statistiska beräkningar 

med hjälp av formler för precision och recall, har tydliggjort resultatet och därmed har syftet, 
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att beskriva vilka ordklasser och vilka ord som ställer till problem i ordklasstaggningen 

uppnåtts.  

Med statistik från Swegram är det möjligt att uttala sig om de 20 elevtexternas ord- och 

meningslängd, om fördelningen av ordklasser, som kan visa på nominal eller verbal stil, och 

om språklig stil och skillnad mellan flickors och pojkars skrivande, vilket Hultman&Westin 

(1977) gör i Gymnasistsvenska. Det är också möjligt att få fram måttet på ordvariation, det så 

kallade OVIX-värdet, som Östlund-Stjärnegårdh (2002) använder när elevtexter jämförs med 

tidigare elevtextundersökningar. Det har varit frestande att titta på elevers skrivutveckling 

från dessa perspektiv och i synnerhet ur ordklassperspektiv. Det skulle vara spännande att 

göra en undersökning liknande Anderssons (2002) där textmaterialet liknar den här 

undersökningens elevtexter. Att det skiljer 15 år mellan textmaterialen skulle kunna leda till 

nya upptäckter. Min uppgift har varit att granska tillförlitligheten i ett verktyg vilket gör att 

vidare undersökningar av materialet föreslås till framtida forskning.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1  

Morfologisk information, tagguppsättning i SUC 

____________________________________________________________________ 

Tagg  Förklaring 

 
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 
 
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 
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