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1. Stavningskontroll (6 poäng) 
Språkreformen år 2026: I ordlistorna ligger för substantiv grundformen, bestämd form 
singularis och obestämd form pluralis lagrade. Andra former härleds med hjälp av regler. 
Ord som böjs enligt föråldrade mönster kan hittas med hjälp av de gamla 
böjningsreglerna och orden i ordlistan uppdateras. Sen kan man ta bort de gamla 
böjningsreglerna och ersätta dem med regler bara för det nya böjningsmönstret. 
 
Språkreformen år 2030: Stava har en ordlista för de eventuellt morfologiskt ändrade 
ordformer som kan stå som för- eller mellanled och en lista med de ordformer som kan 
stå som efterled (och en lista med ord som inte kan ingå i sammansättningar). Vi kan låta 
Stava fortsätta analysera ord som sammansättningar. Hittar vi en sammansatt analys av 
ett ord (och det inte finns som ett eget ord i ordlistorna) så får vi varna om att det är 
felstavat och föreslå rättningsförslag med mellanslag inskjutet i 
sammansättningsgränserna. Om det som tidigare var förled ska fortsätta att skrivas på 
förändrad form (”gatu lykta”) eller i grundform (”gata lykta”) hade politikerna inte talat 
om, så tills vidare kan det vara bra att behålla förledsordlistan och räkna ord som 
godkända om de förekommer i någon av ordlistorna Stava har. 

2. Språkstatistik (6 poäng) 
Det finns många möjliga angreppssätt. En enkel idé är att använda ordprediktion där vi 
väljer ett ord slumpvis på så sätt att sannolikheten att vi väljer ett ord är densamma som 
prediktorns uppskattning av sannolikheten för att ordet skulle dyka upp givet tidigare 
text. Då kan vi konstruera till exempel en första ordningens Markovmodell på ordnivå 
och skatta de ordsannolikheter och betingade sannolikheter (att ett ord följer ett annat) vi 
behöver genom att räkna ordfrekvenser och ordparsfrekvenser i de nedladdade 
extentorna. Eftersom de unika orden antagligen är ganska många och tentorna ganska 
korta så får man förmodligen problem med datagleshet. En första ordningens 
Markovmodell är också en ganska dålig approximation av språket, så tentorna kommer 
inte att bli så bra.  En högre ordningens modell är mer realistisk men ger ännu mer 
datagleshet. En tillräckligt hög modell matar förmodligen bara ut en av de tidigare 
tentorna ordagrant, då det inte finns mer än ett val för fortsättning när vi valt början. 
 
En annan metod är att göra en språkmodell på till exempel ordklassnivå och använda en 
taggare för att automatisk tagga extentorna. Då kan vi få tentamässig meningsbyggnad 
med mindre datagleshet. Man bör nog ändå väga in att vissa ord samförekommer oftare 
med vissa andra, eftersom till exempel inte alla substantiv passar så bra till alla verb 
(”Derivera funktionen” passar bättre än ”Derivera maskininlärningen” även om 
ordklasserna är desamma). 

3. Maskininlärning (6 poäng) 
Vi vill klassificera kortare texter som fjällhårdingstext och ovanafjällvandaretext. 
Viktigast vid maskininlärning är oftast vilka särdrag och träningsdata man använder. Som 
inlärningsmetod kan vi välja någon av alla som redan finns färdigimplementerade och går 
att ladda ned gratis, till exempel Memory-based learning. 



Övervakad (supervised) inlärning fungerar oftast bättre än oövervakad, så kan vi använda 
det utan att det blir för mycket jobb för oss med att annotera data så vore det bra. Som 
träningsdata kan vi ta ansökningshandlingar från tidigare år, de som blev antagna då och 
var hårda blir exempel på fjällhårdingar och de som inte togs in blir exempel på ovana 
fjällvandrare. Det borde gå att annotera ganska lätt, antagligen finns de hårda i 
medlemsregistret och alla andra var nog ovana fjällvandrare. Finns det möjlighet att få 
tag på mer data så är det ju alltid bra. Vi vill dock ha ungefär samma proportioner mellan 
fjällhårdingar och de ovana fjällvandrare i träningsdatat som vi förmodar att det är i 
ansökningarna i år, så om vi bara kan få exempel ur den ena gruppen kan det lura 
maskininlärningsalgoritmen att tro att det inte är så vanligt med folk från den andra 
gruppen. 
 
Som särdrag kan vi ta med ord i öppna ordklasser (typ substantiv, adjektiv, verb) där det 
antagligen finns ord som starkt pekar åt ena eller andra hållet. Särskilt om flera ord av 
samma ”fjällhårdhets”-klass förekommer tillsammans. Eventuellt kan negerade satser 
ställa till problem (”Jag gillar inte att sova i tält”). Vi kan också ta med saker som LIX 
(som kan ge ett hum om hur svårläst texten är) om vi tror att till exempel de ovana 
fjällvandrarna har mer avancerad ord- och meningsbyggnad än fjällhårdingarna. 
 
Förmodligen har vi väldigt lite data, särskilt med tanke på att vi tittar på ord ur öppna 
ordklasser, och sådana ord finns det ju många av. Det råder alltså stor risk för 
överinlärning, att algoritmen anpassar sig till slumpvisa egenheter i träningsdata. Vi kan 
testa med att titta igenom några av årets ansökningar manuellt för att få lite 
optimeringsdata och se om maskininlärningsalgoritmen verkar fungera hyfsat på dessa. 
Går det riktigt dåligt får vi se över våra särdrag eller ordna fram mer data. 

4. Informationssökning (5 poäng) 
a) En representation av en korpus där raderna motsvarar de ord/termer som förekommer i 
korpusen och kolumnerna de dokument korpusen består av. 
b) Varje matriselement modellerar hur viktig termen anses vara för att beskriva 
dokumentets innehåll. 
c) Man beräknar ofta likhet mellan dokumentkolumnerna som cosinus av vinkeln mellan 
dem. Om man normaliserar dem först motsvarar detta skalärprodukten. 
d) Termerna/orden, t.ex. stemming. För att man ska kunna söka med vilken böjningsform 
som helst. 

5. Textklustring och textkategorisering (5 poäng) 
a) Kategorisering. Klustring försöker hitta nya ”kategorier”. 
b) I stora drag: En kategoriseringsmetod tränas på de två kategorierna ”positiva” och 
”negativa”. Denna får sedan avgöra vilken av kategorierna en ny text är mest lik. 
c) Klustring försöker hitta nya ”kategorier”. Dessa skulle kunna ge en insikt i vilka stora 
grupper av problem kunderna har. 

6. Textsammanfattning (4 poäng) 
Till min automatiska textsammanfattare, som bygger på textextraktion, så skulle jag vilja 
ha en taggare och en lemmatiserare. Lemmatiseraren skulle jag vilja ha för att få mer 



rättvisande termfrekvenser när jag försöker få ett statistiskt mått på vilka ord som är 
vanligast i en text. Taggaren skulle jag vilja ha för att kunna avgöra om ett ord är ett 
innehållsord (t.ex. substantiv, adjektiv och verb) eftersom det är dessa jag vill räkna 
termfrekvensen på då dessa beskriver innehållet i en text bättre än ord från de slutna 
ordklasserna (t.ex. artiklar och prepositioner). 
 
Utöver termfrekvenser vill jag också använda mig av den inversa dokumentfrekvensen, i 
förväg beräknad på en större mängd texter, kombinerat med termfrekvensen (tf*idf). 
Detta för att vikta upp innehållsord som inte bara är vanliga i den aktuella texten, utan 
också ovanliga i de texter vi sett innan, så att vi kan veta vad som är speciellt med 
innehållet i just den här texten och lyfta fram det. 
 
Vidare skulle jag som heuristik regel ge högre poäng för meningar som står tidigt i texten 
som skall sammanfattas, speciellt om det är fråga om nyhetstext eftersom de ofta är 
skrivna så att det mest centrala i den nyhet som rapporteras presenteras tidigt i texten. 

7. Utvärdering (6 poäng) 
Jag skulle låta flera människor, låt säga tre, sammanfatta texten ifråga. Helst ska dessa 
personer vara mycket vana vid att sammanfatta text. Dessa tre sammanfattningar låter jag 
utgöra min guldstandard. 
 
Som baselines använder jag två naiva metoder, en som helt enkelt slumpvis väljer ut 
meningar ur texten som skall sammanfattas och låter dessa utgöra sammanfattningen och 
en som tar de första fem meningarna i texten som skall sammanfattas och låter dem 
utgöra en andra sammanfattning. Dessa två baseline-sammanfattningar jämför jag sedan, 
t.ex. med n-gramöverlapp eller meningsöverlapp, mot var och en av de tre 
guldstandardsammanfattningarna. Detta ger mig en procentsats för samstämmighet 
mellan mina baseline-sammanfattningar och var och en av mina 
guldstandardsammanfattningar. Tar jag sedan genomsnittet på dessa resultat så får jag 
veta hur bra respektive av de naiva baseline-metoderna är relativt de mänskliga 
sammanfattarna. 
 
Jag låter sedan den automatiska textsammanfattaren generera en sammanfattning som jag 
på motsvarande sätt jämför mot de tre guldstandardsammanfattningarna. Förhoppningsvis 
presterar den automatiska textsammanfattaren bättre än båda mina baselines. Gör den inte 
det kan vi lika gärna använda någon av de naiva metoderna istället. 
 
Till sist tar jag i tur och ordning en av de tre guldstandardsammanfattningarna och jämför 
mot de andra två, och tar genomsnittet av dessa tre jämförelser. Detta ger mig en 
uppfattning om hur överens de mänskliga sammanfattarna är om vad som bör ingå i en 
sammanfattning av den aktuella texten. Denna s.k. Human Ceiling visar, i någon mening, 
på hur långt kvar till målet vi har. Vi kan alltså inte förvänta oss att den automatiska 
textsammanfattaren ska vara mer överens med de mänskliga sammanfattarna än vad de 
själva är inbördes. 
 



8. Analys och generering (4 poäng) 
Ersättningsförslag som genereras i en stavningskontroll är ett exempel på morfologisk 
generering. I ett textsammanfattningsprogram måste dock generering ske och ta hänsyn 
till ytterligare nivåer (det vore i och för sig önskvärt även i stavningskontrollen). Om det 
är meningarna själva som skall kortas ner måste man hantera både syntaktiska och 
semantiska aspekter av generering. Meningen måste i kortad version fortfarande skrivas 
på korrekt språk och meningens innehåll får inte väsentligt skilja sig från 
ursprungsmeningen. Programmet måste alltså generera grammatiskt korrekta satser, ofta 
genom att de måste godkännas av en grammatik. På den semantiska nivån kan man se till 
att nyckelorden i texten tas med när kortare meningar skall genereras. Om 
textsammanfattaren istället börjar välja ut meningar som skall vara med i 
textsammanfattningen måste även diskursnivån tas i beaktande och programmet måste 
generera meningar som hänger ihop för att inte tappa t.ex. syftningar i texten. 

9. Språkteknologins mognad (4 poäng) 
Stavningskontroll anses vara en tillämpning som är så pass mogen att den är användbar. 
En rad vetenskapliga studier bekräftar att stavningskontroll är ett av få verktyg som 
verkligen hjälper användare som skriver. Givetvis kan alla stavningskontroller bli bättre 
bland annat beroende på att genereringssteget egentligen kräver t.ex. både grammatisk 
kontroll samt kunskap om det felaktiga ordets semantiska kontext. Detta är svårt, men 
stavningskontrollen används oftast i interaktion med användaren vilket sänker kraven på 
kontextkänslighet. Kravet på kontextkänslighet är dock mer avgörande inom t.ex. 
maskinöversättning där användaren vanligtvis inte deltar i de språkliga besluten. 
Maskinöversättning är ett tillämpningsområde som måste anses ha en begränsad mognad 
även om det gjorts framsteg på området. Även om de bästa programmen för 
maskinöversättning kan ge en människa ett hum om textens innehåll så är den översatta 
texten inget att lita på. Maskinöversättning kan t.ex. inte användas för att publicera 
nyhetstexter på flera olika språk. Var gränsen går för ett användbart system kan dock 
diskuteras. 

10. Grammatikkontroll (4 poäng) 
Täckning definieras i språkgranskningssammanhang som kvoten mellan hittade fel och 
antalet verkliga fel i texten. Precision definieras som kvoten mellan antalet bra alarm och 
samtliga alarm som programmet ger ifrån sig. När språkgranskningsprogrammet uppnår 
hög täckning, det vill säga hittar många fel i texter, kommer precisionen att minska. När 
precisionen minskar ger programmet fler falska alarm. Om man istället vill ha ett system 
med hög precision kommer programmet att missa en mängd riktiga fel vilket innebär en 
låg täckning. Denna dragkamp innebär i praktiken att utvecklare av 
språkgranskningsprogram ofta måste bestämma sig för en viss precision eftersom den är 
enklare att kontrollera. Detta beror på att precisionsmätning inte kräver någon manuell 
analys av hela texter utan endast av alarmens giltighet i en rimlig kontext. Att enbart lita 
på precisionsmätning kan dock resultera i ganska oanvändbara program som hittar ytterst 
få fel. 
 


