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Abstract – Today, a large amount of a teacher’s workload is 

comprised of essay scoring and there is a large variability between 

teachers’ gradings. This report aims to examine what accuracy can 

be acceived with an automated essay scoring system for Swedish. 

Three following machine learning models for classification are 

trained and tested with 5-fold cross-validation on essays from 

Swedish national tests: Linear Discriminant Analysis, K-Nearest 

Neighbour and Random Forest. Essays are classified based on 31 

language structure related attributes such as token-based length 

measures, similarity to texts with different formal levels and use of 

grammar. The results show a maximal quadratic weighted kappa 

value of 0.4829 and a grading identical to expert’s assessment in 

57.53% of all tests. These results were achieved by a model based on 

Linear Discriminant Analysis and showed higher inter-rater 

reliability with expert grading than a local teacher. Despite an 

ongoing digitilization within the Swedish educational system, there 

are a number of obstacles preventing a complete automization of 

essay scoring such as users’ attitude, ethical issues and the current 

techniques difficulties in understanding semantics. Nevertheless, a 

partial integration of automatic essay scoring has potential to 

effectively identify essays suitable for double grading which can 

increase the consistency of large-scale tests to a low cost.  

Sammanfattning – Betygsättning upptar idag en stor del av lärares 

arbetstid och det finns en betydande inkonsekvens vid bedömning 

utförd av olika lärare. Denna studie ämnar undersöka vilken 

träffsäkerhet som en automtiserad bedömningsmodell kan uppnå. 

Tre maskininlärningsmodeller för klassifikation i form av Linear 

Discriminant Analysis, K-Nearest Neighbor och Random Forest 

tränas och testas med femfaldig korsvalidering på uppsatser från 

nationella prov i svenska. Klassificeringen baseras på språk- och 

formrelaterade attribut inkluderande ord- och teckenvisa längdmått, 

likhet med texter av olika formalitetsgrad och grammatikrelaterade 

mått. Detta utmynnar i ett maximalt quadratic weighted kappa-värde 

på 0,4829 och identisk överensstämmelse med expertgivna betyg i 

57,53 % av fallen. Dessa resultat uppnåddes av en modell baserad på 

Linear Discriminant Analysis och uppvisar en högre korrelation med 

expertgivna betyg än en ordinarie lärare. Trots pågående 

digitalisering inom skolväsendet kvarstår ett antal hinder innan 

fullständigt maskininlärningsbaserad bedömning kan realiseras, 

såsom användarnas inställning till tekniken, etiska dilemman och 

teknikens svårigheter med förståelse av semantik. En delvis 

integrerad automatisk betygssättning har dock potential att 

identifiera uppsatser där behov av dubbelrättning föreligger, vilket 

kan öka överensstämmelsen vid storskaliga prov till en låg kostnad. 

Index Terms – Automated essay scoring, machine learning, 

classification, linear discriminant analysis, k-nearest neighbour, 

random forest, language technology, natural language processing 

I. INTRODUKTION

Bakgrund 

Idag finns det ett antal utvecklade system för automatisk 

bedömning av texter, ofta kallat Automated Essay Scoring 

(AES), på den internationella marknaden. Ett exempel är 

Intellimetric[1], den första AI-drivna bedömningsmetoden som 

nått mänsklig nivå och används i kommersiellt bruk. För det 

engelska språket finns goda forskningsresultat där hög 

korrelation med mänskliga bedömningar av texter har uppnåtts 

genom en stor bredd av maskininlärningsmetoder. Studier på 

svenska texter är dock färre till antalet. 

En möjlig tillämpning av automatisk rättning är de rikstäckande 

nationella proven. I den svenska gymnasieskolan är nationella 

prov i kärnämnena till stor del obligatoriska där elevproven 

rättas lokalt. Utöver detta genomförs kontrollrättningar av 

Skolinspektionen för ett inom vissa ramar slumpmässigt urval 

från Statistiska Centralbyrån [2]. En rapport från 

Skolinspektionen 2017 påvisar att lokala bedömningar och 

Skolinspektionens omrättningar skiljer sig kraftigt. Ett exempel 

är 2016 års delprov C i gymnasiekursen Svenska 1, bestående 

av uppsatsskrivning. Då tilldelades 38 % av de kontrollerade 

proven samma betyg vid omrättning och i 43 % var det lokalt 

tilldelade betyget minst ett betygssteg högre. Den tillämpade 

betygsskalan bestod då av A – F med F som underkänt betyg 

[3]. På uppdrag av Skolverket har Kristian Ramstedt i en rapport 

från 2008 undersökt potentiella fördelar och kostnader med en 

centraliserad rättning av nationella prov, där möjliga fördelar 

inkluderar lättad arbetsbörda för lärare och elimination av 

subjektiva bedömningar till följd av kontakten mellan 

undervisande lärare och elev [4]. Detta styrks av uppgifter från 

Lärarförbundet, där en majoritet av tusen yrkesverksamma inte 

anser sig ha tid nog för rättning av nationella prov [5]. Mot 

antaganden att en provbedömning kräver 0,6 arbetstimmar samt 

att en årskull utgör 100 000 elever beräknar Ramstedt att 

kostnaden för rättning av ett nationellt prov för en årskurs 

uppgår till 14,9 miljoner kronor. Om träning av rättare med 

syftet att öka interbedömarreliabiliteten inkluderas uppgår 

summan till 16,4 miljoner [4].  

Skolverket ämnar under åren 2018 – 2021 digitalisera de 

nationella skrivproven [6], en process som ökar relevansen för 

automatisk bedömning då detta kan förenkla erhållandet av 
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elevprov i digital form utan tidskrävande transkribering eller 

maskininläsning av text.  

Ett potentiellt införande av maskininlärningsbaserad 

bedömning är dock ej problemfritt. Det föreligger exempelvis 

en risk att elever skriver i syfte att tillfredsställa algoritmers 

definierade krav framför att uppfylla den specifikt givna 

uppgiften. Studier visar att studenter tenderar att reducera de fel 

som bestraffas och öka förekomsten av belönade särdrag vid 

upprepad exponering mot automatiska bedömningsalgoritmer 

[7]. Samtidigt ställs krav på viss transparens i och med att elever 

enligt skollagen 3 kap. 15 § har rätt till att ta del av de grunder 

som tillämpas vid betygssättningen [8]. Både val av attribut och 

träningsdata blir också avgörande för algoritmernas 

prediktioner, vilket ställer höga krav på representativ 

träningsdata och relevanta attributval för att undvika 

missvisande och inkorrekta bedömningar.  

En annan aspekt är Dataskyddsförordningen, GDPR, med 

avseende på behandling av särskilda kategorier av 

personuppgifter [9]. Det ska alltså inte vara möjligt att som 

obehörig kunna härleda uppsatser i databasen och medföljande 

bedömningar till författare av dessa. Detta ställer krav på 

datasäkerhet och väcker en fråga kring hur länge bedömda prov 

skall sparas i kombination med ett automatiserat 

bedömningsstöd. 

Uppdragsgivarens intresse 

 

Uppdragsgivare i detta arbete är företaget Urkund. Urkund 

tillhandahåller automatiserade system för kontroll av plagiat. De 

har tidigare gjort förstudier inom bedömning av skriftligt språk 

och arbetar i sin dagliga verksamhet med närbesläktade projekt. 

Urkund ser automatiserad bedömning av kvaliteten på skriftligt 

språk som ett möjligt tillägg till sin huvudsakliga tjänst. Ett 

automatiserat bedömningsstöd som fokuserar på att utvärdera 

form, språk och grammatik skulle kunna ge lärare möjlighet att 

prioritera utvärdering av textens innehåll och elevens förståelse. 

Detta arbete avgränsas således till rent språkliga attribut och 

exkluderar bedömning av textens semantiska betydelse.  

Arbetets mål 

Arbetets mål är erhållande av en bedömningsmodell som uppnår 

högre korrelation med betyg givna av en expertkunnig rättare än 

överensstämmelse lärare sinsemellan. Måluppfyllelsen 

försvåras sannolikt av begränsningen till språkliga attribut, men 

korrelationsvärdet bedöms emellertid vara ett rimligt mål till 

följd av de stora skillnader som observeras lärare emellan [10]. 

Detta arbete undersöker även vilka språkliga attribut som har 

stor signifikans vid bedömning av uppsatser i språk, vilket kan 

vara av intresse för lärare, studenter, skolväsendet i stort samt 

andra aktörer inom branschen. 

Vetenskaplig fråga och problemformulering 

Den vetenskapliga fråga som besvaras inom detta arbete är 

Vilken träffsäkerhet kan en maskinlärningsbaserad 

bedömningsmodell för skriftligt språk uppnå? Träffsäkerhet 

definieras i denna frågeställning som korrelation mellan 

modellens bedömning och bedömning utförd av en expert inom 

ämnet. Integrationen av industriell ekonomi sker genom en 

analys av effektivisering inom skolväsendet vid storskalig 

integrering av automatiska bedömningsmodeller. 

Hypotesen som prövas är att algoritmer baserade på 

maskininlärning kan åstadkomma en mer korrekt bedömning av 

kvaliteten i skriftligt språk än en yrkesverksam men icke 

expertkunnig mänsklig bedömare. Det korrekta svaret likställs 

här med bedömning utförd av en expert. Hypotesen prövas 

genom att jämföra korrelation mellan arbetets framtagna 

modeller och korrekt svar med korrelation mellan lokalt tilldelat 

betyg och korrekt svar. Om minst en modell uppnår högre 

korrelation anses hypotesen bekräftad. 

II. TEORI 

Nedan följer en teoretisk beskrivning av de metoder som 

tillämpas i detta arbete. 

Övervakad maskininlärning 

Indata vid övervakad maskininlärning består av datapunkter 

med respektive variabler och utdata utgörs av målvariabler. I 

kontrast till oövervakad maskininlärning görs klusteranalysen 

därmed på förklassificerad data. Maskininlärningsalgoritmer 

används sedan för att utläsa statistiska samband mellan in- och 

utdata. 

Korsvalidering 

Data delas vid implementation in i två delmängder bestående av 

träning- samt testdata. För att undvika överträning samt för att 

möjliggöra substantiella slutsatser tillämpas k-faldig 

korsvalidering vid denna indelning. Detta innebär att total 

datamängd delas in i k variationer av set bestående av tränings- 

och testdata [11]. Resultat av träning samt testning av modellen 

fås genom ett medelvärde av de k körningarna. 

Klassifikationsmodeller 

Den vetenskapliga frågeställningen översätts av 

rapportförfattarna till ett klassifikationsproblem, där en 

klasstillhörighet agerar målvariabel. Nedanstående modeller för 

klassifikationsproblem används i detta arbete. 

Linear Discriminant Analysis  

Linear Discriminant Analysis (LDA) tillämpas i syfte att hitta 

linjärkombinationer i grupper av klasser som ger optimal 

klassindelning av datapunkter, även kallat optimal 

diskriminering. En klassificerare som bygger på denna algoritm, 

på engelska Linear Discriminant Analysis Classifier (LDAC), 

 

 
Fig. 1. Illustration av 5-faldig korsvalidering. 
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genomsöker axlarna i den flerdimensionella datan som 

träningsvektorerna spänner upp. Projektion av datapunkterna på 

axlarna jämförs för att identifiera de axlar som maximerar 

separationen mellan olika klasser.  

Målet för en LDAC är således att maximera avstånden mellan 

klasserna i matrisen SM, samt minimera avståndet inom 

klasserna i matrisen SI. Detta ger definitionen av ett hyperplan 

wTx som maximerar funktionen [12]: 

𝐹(𝑤) =  
𝑤𝑇𝑆𝑀𝑤 

𝑤𝑇𝑆𝐼𝑤
 

K-Nearest Neighbour 

Klassificering av en okänd datapunkt sker med K-Nearest 

Neighbor (KNN) genom majority vote, röstning, bland de k 

närmsta grannvektorerna ur träningsdatan. Datapunkten 

tilldelas då den vanligaste klasstillhörigheten bland dessa. För 

att identifiera de närmaste grannarna kan flertalet olika 

avståndsmått användas, ett val med stor betydelse för 

klassificerarens prestation [13]. Ett av de oftast tillämpade 

avståndsmåtten är euklidiskt avstånd [14], vilket definieras som:  

𝑑(𝑝, 𝑞) =  √(𝑞1 − 𝑝1)2 + (𝑞2 − 𝑝2)2 + ⋯ + (𝑞𝑛 − 𝑝𝑛)2

= √∑(𝑞𝑖 − 𝑝𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 

K-Nearest Neighbour är en klassificerare med enkel 

implementation, men en betydande nackdel hos algoritmen är 

att samtliga parametrar tilldelas lika stor signifikans vid 

klassificeringen av datapunkter [15]. En illustration av 

algoritmen ges nedan, där markerade datapunkten (X) 

klassificeras som “cirkel” då en majoritet av de 5 närmaste 

grannarna tillhör denna klass. 

Random Forest 

Random Forest (RF) är en algoritm som kan tillämpas på såväl 

regressions- som klassifikationsproblem. Random Forest 

konstrueras av ett antal binära träd, så kallade beslutsträd. Varje 

nod i respektive beslutsträd utgör ett villkor och under 

träningsfasen genereras flera olika beslutsträd vilka tränas med 

slumpmässigt utvalda delar av den givna träningsdatan. 

Traverseringen genom varje enskilt träd blir då unik utifrån dess 

indata och trädvillkor. Den slutliga prediktionen erhålls genom 

majority voting och utgörs då av den klass som genererats av 

flest beslutträd [16]. Random Forest undviker överträning 

genom att tillämpa slumpad träningsdata, ett fenomen som är 

vanligt förekommande i klassiska beslutsträd. Genom en 

kombination av mindre beslutsträd uppnås genom Random 

Forest en mer stabil algoritm [17]. 

Träningsdatan S definieras av {(𝑥𝑖 , 𝑥𝑜), =
 1, 2, … . , 𝑁, (𝑋, 𝑌)  ∈ 𝑅𝑀, där X motsvarar indatamatrisen med 

N antal träningsdatapunkter och M antalet attribut per 

datapunkt. Här utgör Y utdatavektorn med målvariabler för 

datapunkterna i X. Därefter definieras datamängden som 

används av respektive beslutsträd enligt (Sk, k, = 1, 2, …, ntree). 

Vid beslutsträdets skapande väljs mt slumpmässiga attribut, följt 

av selektion av det mest optimala attributet ur mt för varje nod. 

Ett set av beslutsträd ges av {hi, i = 1, 2, …, ntree} och 

regressionen räknas slutligen som ett genomsnitt enligt [16]:  

𝑓(𝑥𝑡) =
1

𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒
∑ ℎ𝑖(𝑥𝑖)

𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒

𝑖=1

 

 

Korrelationsmått 

Inom detta arbete tillämpas två olika korrelationsmått, varav det 

ena för attributval och det andra för utvärderingen av 

klassificerarnas prestationer. 

ANOVA: F-score 

ANOVA, Analysis of Variance, testar sambandet mellan en 

kategorisk målvariabel och en kontinuerlig variabel. Kärnan i 

ANOVA utförs av F-score, ett statistiskt mått som beskriver hur 

signifikant ett visst attribut är för att förutsäga målvariabeln. Ett 

högre F-score indikerar högre signifikans och definieras [18]: 

𝐹 =
𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟

𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝
 

 

Med förändring mellan grupper avses: 

∑ 𝑛𝑖(𝑌�̅� − �̅�)2/(𝐾 − 1)

𝐾

𝑖=1

 

 

Med förändring inom grupper avses: 

∑ ∑(𝑌𝑖𝑗 − �̅�𝑖)
2

/(𝑁 − 𝐾)

𝑛𝑖

𝑗=1

𝐾

𝑖=1

 

𝑌�̅� avser medelvärdet av den i:te gruppen och �̅� medelvärdet för 

hela datan. K avser antalet grupper, N totala antalet datapunkter 

och  𝑌𝑖𝑗  är den j:te observationen i den i:te av K grupper.  

 
Fig. 3. Illustration av K-Nearest Neighbour med k = 5 och euklidiskt 

avståndsmått. 

 

 
Fig. 2. Illustration av LDA där projektion på den horisontella axeln ger bättre 

diskriminering av de två klasserna än projektion på den vertikala axeln.  
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Cohen’s Kappa 

Cohen’s Kappa kan användas för att mäta överensstämmelse 

mellan två metoder för klassifikation där beräkningens utvärde 

antar ett värde mellan 0,0 och 1,0. Värde 0,0 innebär 

samstämmighet ekvivalent med chansning och 1,0 tolkas som 

perfekt överensstämmelse [19]. Kappavärdet 𝜅 för två 

klassificerare definieras enligt: 

𝜅 =
𝑝0 − 𝑝𝑒

1 − 𝑝𝑒
= 1 −

1 − 𝑝0

1 − 𝑝𝑒
 

 

Där p0 definieras som den relativa observerade 

överensstämmelsen mellan klassificerare och pe den hypotetiska 

sannolikheten för överensstämmelse av chansning [20]. 

Cohen’s Kappa kan vara viktad och oviktad, varav den viktade 

version delas in i linjärt och kvadratiskt viktat värde. Den 

sistnämnda benämns ofta Quadratic Weighted Kappa (QWK).  

 

Cross-entropy loss 

 

En metod för att kvantifiera språkliga differanser mellan texter 

är att beräkna cross-entropy loss. Utifrån en referenstext 

uthämtas sannolikheter för samtliga ordföljder med n antal ord. 

Ofta förekommande ordföljder i referenstexten tilldelas således 

hög sannolikhet. Dessa sannolikheter bildar referenstextens 

språkmodell. Därefter beräknas den språkliga differansen 

mellan testdata och referenstext genom summering av de 

logaritmerade sannolikheterna för samtliga ordföljder med n 

antal ord i testdatan, med sannolikheter uthämtade från 

språkmodellen. För att även hantera sannolikhetsberäkning av 

ordföljder som ej förekommer i språkmodellen tillämpas linjär 

interpolation enligt nedan. Slutligen tas negationen av summan 

och divideras med testdatans totala antal ord. Hög cross-entropy 

loss indikerar således låg överensstämmelse med referenstexten 

[21]. 

I denna studie används språkmodeller för en- och tvåfaldiga 

ordföljder. Dessa benämns hädanefter unigram respektive 

bigram. De slutliga attributen för en uppsats med N antal ord 

kan då uttryckas enligt (1) respektive (2) där P avser 

sannolikheten för en ordföljd. I denna studie har koefficienterna 

valts enligt λ1 = 0,99, λ2 = 0,01 - λ3, λ3 = 0,000001, λ4 = 1 – λ3. 

−
1

𝑁
∑ log(𝜆4𝑃(𝑤) + 𝜆3)

𝑁

𝑖=1

      (1) 

−
1

𝑁
∑ log (

𝑁

𝑖=1

𝜆1𝑃(𝑤𝑖 − 1 |𝑤𝑖) + 𝜆2𝑃(𝑤) + 𝜆3)    (2) 

III. TIDIGARE STUDIER 

Publikationer som avhandlar AES har generellt sett goda 

forskningsresultat och en återkommande datakälla är uppsatser 

tillhandahållna i Kaggles tävling The Hewlett Foundation: 

Automated Essay Scoring [22]. Denna data utgörs av åtta set av 

uppsatser där de studentskrivna texternas medellängd varierar 

mellan 150 och 550 ord samt har två tillhörande, lärarsatta 

betyg. I Automated Essay Grading using Machine Learning 

Algorithm (2018) använde Ramalingam, Pandian, Chetry och 

Nigam linjär regression med träning på denna data. Särdrag i 

algoritmen fokuserar på Part-of-speech (PoS), antal ord, 

meningar och felstavning samt förekomst av domänspecifika 

nyckelord - substantiv som har hämtats från den högst 

betygsatta uppsatsen tillsammans med synonymer till dessa 

substantiv [23]. I Automated Essay Grading using Machine 

Learning (2019), applicerar även Mahana, Johns och Apte linjär 

regression på denna data. Särdrag i algoritmen fokuserar på Bag 

of Words, antal ord och meningar, PoS, användande av 

skiljetecken och felstavning. Måttet QWK tillämpas som 

utvärderingsmetrik och genom femfaldig korsvalidering nås ett 

medelvärde på 0,72 [24]. 

I kandidatuppsatsen Automated Essay Scoring (2012) inom 

datalingvistik utvärderar Smolenzov olika parametrar och 

metoder för automatisk betygssättning utifrån uppsatser från 

nationella prov i Svenska B. I arbetet används fyra etablerade 

metoder för maskininlärning - LDAC, Extremely Randomized 

Trees samt Support Vector Machine (SVM) med RBF kernel 

och med Polynomial kernel. Den förstnämnda metoden 

uppvisar högst kappavärde, 0,4751 jämfört med en 

experträttning vid tiofaldig korsvalidering av 1500 prov. Bland 

utvecklingsmöjligheter nämns reduktion av störningar i 

träningsdata, alternativa särdrag och utvärderingsalgoritmer 

samt utvärdering av resultat vid färre klasser [25]. 

Med till stor del samma data presenterar Hinnerisch, Östling, 

Smolentziv och Höglin (2013) i Automated Essay Scoring for 

Swedish ett system för betygssättning av svenska texter med 

LDAC. Med leave-one-out-metoden uppnåddes ett linjärt viktat 

kappa-värde av 0,399, där 62,2 % av uppsatserna klassificerades 

korrekt. Den korrekta utdataklassen utgjordes, i kontrast till 

Smolentzovs studie från 2012, av ett medelvärde av ordinarie 

lärarens och experträttarens betyg viktat nedåt. Vid träning och 

utvärdering med endast den sistnämnda bedömningen erhölls 

57,6 % identisk bedömning. Genom en numerisk översättning 

av betygen undersöktes de 46 särdagens signifikans med 

Pearson’s koefficient. De fyra särdrag som uppvisade störst 

betydelse erhöll ett positivt värde över 0,36 och bestod av antal 

ord.25, antal ord, hybrid n-gram cross entropy samt vocabulary 

cross entropy mätt mot texter av högre respektive lägre 

språkkvalitet [26]. Möjligheterna till automatiserad bedömning 

med neurala nätverk undersöks även med samma dataset av 

Lilja (2018) i examensarbetet Automatic Essay Scoring of 

Swedish Essays using Neural Networks, där högsta QWK-värde 

för en klassificerare tränad och testad på samma dataset uppgår 

till 0,42 vid femfaldig korsvalidering [27]. 

Slutsatser från tidigare studier 

Förstudien utmynnar i en slutsats i att ett stort antal system för 

AES internationellt sett tagits fram. Utifrån svenska datakällor 

är området inte lika utforskat och vald datakälla i detta arbete 

utgörs av de nationella prov i Svenska B som använts i tidigare 

nämnda studier. I linje med utvecklingsmöjligheter nämnda av 

Smolentzov (2012) bedöms det även vara av intresse att 

applicera denna data vid indelning i färre antal klasser, vilket ej 

genomförts i tidigare studier. Ett flertal parametrar återkommer 

i undersökta studier, där exempelvis textens längd uppvisat stor 

signifikans för studiernas resultat. Vanliga attribut inkluderar 

även mått relaterade till PoS, längder och ord och texter samt 
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användande av skilje- och specialtecken. Vissa studier har 

inkluderat mått relaterade till läsbarhet, likt OVIX av 

Hinnerisch et. al [26]. Exempel på attribut som inte återfinns i 

ovannämnda studier är automatic readability index (ARI) [28], 

lexikal densitet [29] och läsbarhetsindex (LIX) [30]. 

Utifrån tidigare studier bedöms tre klassificeringsalgoritmer 

lämpliga för detta arbete - (1) Linear Discriminant Analysis, (2) 

K-Nearest Neighbour och (3) Random Forest. Klassificerare (1) 

väljs med anledning av dess goda resultat från tidigare studier 

och (2) samt (3) med anledning av deras brist på närvaro i 

tidigare studier. Neurala nätverk utesluts med anledning av det 

examensarbete av Lilja (2018) som nyligen utförts på den givna 

datan. I likhet med (1) har klassificeringsmetoder som utnyttjar 

SVM uppvisat tillfredsställande resultat i tidigare studier, men 

då dessa nyligen tillämpats på svenskspråkig text med sämre 

träffsäkerhet än LDA utelämnas dessa inom detta arbete.  

IV. METOD 

Tränings- och testdata 

Tränings- och testdata i detta arbete utgjordes av uppsatser från 

de nationella proven i Svenska B under läsåret 2005-2006. 

Datan insamlades som en del av ett projekt vid Stockholms 

Universitet av Hinnerisch, Höglin och Johannesson. Den 

ordinarie läraren har betygsatt elevernas uppsatser och sedan 

transkriberat dessa till digital form. Därefter har en lärare med 

erfarenhet av att rätta nationella prov anlitats för betygsättning 

av dessa prov [31], hädanefter kallat expert. Av 2800 insamlade 

uppsatser hade 1792 tillhörande experträttning, medan 1700 

uppsatser av rapportförfattarna bedömdes ha fullvärdiga texter 

och båda betyg dokumenterade. För rättvis jämförelse med 

korrelationsmåttet mellan ordinarie lärare och erfaren lärare 

användes den sistnämnda mängden som träning- och testdata. 

Den tillämpade betygsskalan bestod av fyra steg: IG, G, VG och 

MVG. Betyget IG utgör det enda icke godkända betyget medan 

MVG motsvarar det högsta möjliga betyget. Att samtliga 

studenter vid skrivningen tillåtits välja mellan nio olika ämnen 

ökar spridning av teman i datan.  

Två olika klassindelningar har gjorts av träningsdatan enligt 

tabellen ovan. Den ena indelningen bestod av fyra klasser enligt 

den ordinarie betygsskalan IG – MVG. Den andra indelningen 

grupperade uppsatserna i två klasser: låga betyg samt höga 

betyg. Den förstnämnda gruppen inkluderade prov tilldelade IG 

och G, den sistnämda prov tilldelade VG och MVG. Den binära 

indelningen har gjorts i syfte att undersöka hur träffsäkerheten 

påverkas och bedöms även vara av intresse i syfte att identifiera 

elever som löper ökad risk att ej uppnå godkänt resultat i ämnet. 

Även en binär indelning med samtliga godkända respektive 

samtliga icke godkända uppsatser övervägdes. Denna uteslöts 

dock med hänsyn till att den icke godkända gruppen skulle 

utgöra en mycket liten andel av träningsdatan, vilket begränsar 

modellers möjlighet att lära sig denna klass.   

 

Värdet för QWK mellan ordinarie lärare och expert i tränings- 

och testdata uppgick till 0,3977 med ordinarie betygskala och 

0,3094 med binär indelning. Nedan ses en confusion matrix över 

respektive betygsättning samt en sammanställning av deras 

överensstämmelse. Som komplement till QWK har identisk 

bedömning, intilliggande bedömning och mycket avvikande 

bedömning uthämtats för indelningen i fyra klasser. Identisk 

bedömning avser samma betyg, intilliggande bedömning avser 

avvikelse med ett betygssteg och mycket avvikande bedömning 

avser avvikelse med mer än ett betygssteg. För binär indelning 

har endast identisk respektive avvikande bedömning uthämtats.  

TABELL 2 

SAMSTÄMMIGHET ORDINARIE LÄRARE OCH EXPERT, FYRA KLASSER 

Bedömning fyra klasser 
 

Andel 

Identisk  45,82 % 

Intilliggande   45,53 % 

Mycket avvikande  8,65 % 

Den procentuella uppdelning i överensstämmelse mellan de två 

lärarna för de 1700 uppsatser som har använts i detta arbete. 

 

 

 Ordinarie lärare 

E
xp

er
t 

 IG G VG MVG Total 

IG 73 147 49 5 274 

G 68 437 293 55 853 

VG 12 136 223 75 446 

MVG 1 25 55 46 127 

Total 154 745 620 181 1700 

Fig. 4.  Confusion matrix över betyg tilldelade av expert samt 

ordinarie lärare 

 

 
 

Ordinarie lärare 

E
xp

er
t 

 Låga Höga Total 

Låga 725 402 1127 

Höga 174 399 573 

Total 899 801 1700 

Fig. 5.  Confusion matrix över höga respektive låga betyg tilldelade 

av expert samt ordinarie lärare 

 TABELL 3 

SAMSTÄMMIGHET ORDINARIE LÄRARE OCH EXPERT, TVÅ KLASSER 

Bedömning två klasser 
 

Andel 

Identisk  66,12 % 

Avvikande  33,88 % 

Den procentuella uppdelning i överensstämmelse mellan de två lärarna 
för de 1700 uppsatser som har använts i detta arbete. 

 

TABELL 1 

FÖRDELNING AV UTDELADE BETYG 

Tilldelat betyg Ordinarie lärare Expert 

IG 9,06 %  16,12 % 
G 43,82 %  50,18 % 

VG 36,47 %  26,24 % 

MVG 20,65 %  7,47 % 

Låga  52,88 %  66,30 % 

Höga  47,12 %  33,71 % 

Fördelning av 1700 betyg utdelade av ordinarie lärare samt expert. 



JOHANNA DYREMARK, CAROLINE MAYER, KANDIDATEXAMENSARBETE, KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2019 
  

6 

Konstrukton av attribut 

Totalt har 31 attribut konstruerats inom denna studie. 

Definitionen för dessa återfinns i Appendix 1. Extraktionen har 

huvudsakligen skett i programmeringsspråken Python och Java. 

Utöver detta har följande externa programvaror använts:  

• Stava har använts för stavningskontroll. Programmet 

utvecklades av Viggo Kann och Joachim Hollman vid 

Nada, KTH [32]. 

• Granska har använts för ordklassning och 

grammatikgransking. Detta program utvecklades vid Nada, 

KTH av Viggo Kann [33]. 

Texter för språkmodeller 

I träningsdata inkluderades fyra attribut baserades på texternas 

språkliga differans mot texter av formell respektive vardaglig 

karaktär. Dessa attribut uthämtades ur fyra byggda 

språkmodeller. Språkmodellerna baserades på Språkbankens 

textkorpus Bloggmix 2005 och Webbnyheter 2005, vilka 

innehåller inlägg från välbesökta bloggar respektive nyheter 

från svenska dagstidningars webbplatser [34]. Texterna 

hämtades i tillgängliga XML-format och behandlades till filer i 

txt-format utifrån vilka språkmodellerna konstruerades.  

Texter för stavfelsbedömning 

För att bedöma antalet stavfel i textkorpus har tidigare nämnda 

program Stava använts. Detta är dock restriktivt i vilka ord som 

bedöms vara rättstavade där exempelvis ämnesspecifika namn 

och begrepp uppfattas som stavfel. Därför har 

uppgiftsformuleringen och tillhörande texthäften för de 

nationella proven i Svenska B använts som en utökning av 

ordlistan. Samtliga ord ur dessa, inklusive sammansättningar 

och tillåtna ändelser, klassificeras därför som rättstavade.  

Rangordning och selektion av attribut 

Ett viktigt steg i maskininlärningsprocessen är selektionen av 

attribut. För att algoritmer inte ska bedöma data utifrån 

irrelevanta attribut bör dessa avlägsnas eller ges lägre 

signifikans samtidigt som relevanta attribut bör ges högre 

påverkan på resultatet [35]. Att reducera irrelevanta attribut kan 

förbättra precisionen och även minska tidskomplexiteten vid 

arbete med högdimensionell data. I denna process användes 

ANOVA F-score för att rangordna attributens relevans. Därefter 

genomfördes en iteration av träning och testning med 

sammanlagt 31 olika uppsättningar av attribut för varje 

algoritm, där det lägst rankade attributet avlägsnades i varje ny 

iteration till endast det mest signifikanta attributet återstod. 

Detta genomfördes separat för träningsdata med indelning i 

både fyra och två klasser. Den ordning i vilken attributen 

inkluderas är således inte densamma för klassificerare som 

tränas på två respektive fyra klasser.  

Klassificering 

Totalt konstruerades 186 olika modeller, lika fördelat över två 

klassindelningar av träningsdatan, tre algoritmer och 31 olika 

uppsättningar av attribut. De klassifikationsalgoritmer som 

tillämpades bestod av Linear Discriminant Analysis, K-Nearest 

Neighbour och Random Forest. För träning och testning av 

samtliga modeller applicerades femfaldig korsvalidering i syfte 

att undvika överträning och erhålla ett mer tillförlitligt resultat. 

Den datalogiska implementationen har huvudsakligen utförts i 

programmeringsspråket Python. Samtliga tillämpade 

maskininlärningsmodeller finns tillgängliga via 

maskininlärningspaketet Sci-Kit Learn [36].  

Utvärdering  

Graden av överensstämmelse utvärderades genom QWK med 

Sci-Kit Learns modul för beräkning av Cohen’s Kappa. Detta 

utfördes för samtliga 186 modeller. Värdet som har tilldelats 

modellerna motsvarar medelvärdet av de fem QWK-värden som 

erhölls vid de fem körningarna i korsvalideringen av respektive 

modell. De sex modeller som genererat högst QWK för 

respektive algoritm och klassindelning har utvärderats 

ytterligare med confusion matrix samt med uppdelning av 

bedömningarna i identisk bedömning, intilliggande bedömning 

och mycket avvikande bedömning. 

V. RESULTAT 

Selektion av attribut 

I tabell 4 ses de tio attribut som erhöll högst F-score vid test med 

fyra klasser. Fullständiga resultat av rangordning enligt F-score 

vid fyra respektive vid två klasser återfinns i tabell 10 och 11 i 

appendix 2.  

Resultat av körningar 

Medelvärdet av QWK för de fem körningarna för samtliga 186 

modeller återfinns i tabell 12 och 13, appendix 3. Dessa resultat 

illustreras även i graferna i figur 13 och 14, appendix 4. 

Resultat av bäst presterande klassificerare 

På nästkommande sida följer en sammanställning av confusion 

matrix, genomsnittligt QWK och samstämmighet med 

experträttning för de sex bäst presterande modellerna. 

TABELL 4 
ATTRIBUT MED HÖGST F-SCORE, FYRA KLASSER 

Ranking Attribut F-score 

1 Antal tecken 200,2008 

2  Antal ord^0.25 197,4503 

3 Antal ord 173,9335 

4 Antal meningar 130,7966 

5 Antal korta ord per ord 46,6335 

6 Antal tecken per ord 40,8983 

7 Antal långa ord per ord 34,9072 

8 Antal unika ord per ord 28,8293 

9 Cross-Entropy Unigram Blog 25,5824 

10 Antal stavfel per ord 20,1687 

De tio attribut som erhöll högst F-score med indelning i fyra klasser. 
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TABELL 5 

HÖGSTA QWK PER ALGORITM, FYRA KLASSER 

Algoritm Högsta QWK (medelvärde) Attributval 

LDA 0,4829 1 – 19  
KNN  0,3778 1 – 17, 18  

RF 0,4075 1 – 14  

Högsta medelvärdet av QWK erhållet med modell baserad på respektive 

algoritm samt det attributurval som använts vid erhållet resultat. 
 

 TABELL 6 
SAMSTÄMMIGHET MED EXPERTBEDÖMNING, FYRA KLASSER 

Algoritm Identisk Intilliggande Mycket avvikande 
 

Attributval 

LDA 57,53 % 38,00 % 4,47 %  1 – 20 

KNN  50,59 % 43,12 % 6,29 %  1 – 17, 1 – 18  

RF 52,65 % 41,88 % 5,47 %  1 – 18  

Respektive algoritms samstämmighet med expertens rättning där 

attributvalet som genererat högst QWK har använts.  

 

 
 

Klassificerares prediktion (LDA) 

E
xp

er
t 

 

 
IG G VG MVG Total 

IG 101 158 14 1 274 

G 61 697 80 15 853 

VG 0 263 148 35 446 

MVG 0 46 49 32 127 

Total 162 1164 291 83 1700 

Fig. 6.  Confusion matrix med prediktion av bäst presterande klassificerare 

baserad på LDA samt expertbedömning, indelning i fyra klasser. 

 

 
 

Klassificerares prediktion (RF) 
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IG G VG MVG Total 

IG 84 167 23 0 274 

G 60 639 137 17 853 

VG 8 241 170 27 446 

MVG 0 45 66 16 127 

Total 152 1092 396 60 1700 

Fig. 8.  Confusion matrix med prediktion av bäst presterande klassificerare 

baserad på RF samt expertbedömning, indelning i fyra klasser. 

 

 

 
 

Klassificerares prediktion (KNN) 

E
xp
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IG G VG MVG Total 

IG 68 186 19 1 274 

G 66 626 134 27 853 

VG 9 256 140 41 446 

MVG 2 49 50 26 127 

Total  145 1117 343 95 1700 

Fig. 7.  Confusion matrix med prediktion av bäst presterande klassificerare 

baserad på KNN samt expertbedömning, indelning i fyra klasser. 

 

TABELL 8 
SAMSTÄMMIGHET MED EXPERTBEDÖMNING, TVÅ KLASSER 

Algoritm Identisk Avvikande 
 

Attributval 

LDA 75,71 % 24,29 %  1 – 20 

KNN  71,71 % 28,29 %  1 – 17, 1 – 18  

RF 73,00 % 27,00 %  1 – 18  

Respektive algoritms samstämmighet med expertens rättning där 
attributvalet som genererat högst QWK har använts.  

 

 
 

Klassificerares prediction (LDA) 

E
xp

er
t 

 Låga Höga Total 

Låga 996 131 1127 

Höga 282 291 573 

Total 1278 422 1700 

Fig. 9.  Confusion matrix med höga respektive låga betyg tilldelade 

av bäst presterande klassificerare baserad på LDA samt 

expertbedömning, indelning i två klasser. 

 

 
 

Klassificerares prediction (KNN) 

E
xp

er
t 

 Låga Höga Total 

Låga 906 221 1127 

Höga 260 313 573 

Total 1166 534 1700 

Fig. 10.  Confusion matrix med höga respektive låga betyg tilldelade 
av bäst presterande klassificerare baserad på KNN samt 

expertbedömning, indelning i två klasser. 

 

 
 

Klassificerares prediction (RF) 

E
xp

er
t 

 Låga Höga Total 

Låga 894 233 1127 

Höga 226 347 573 

Total 1120 580 1700 

Fig. 11.  Confusion matrix med höga respektive låga betyg tilldelade 
av bäst presterande klassificerare baserad på RF samt 

expertbedömning, indelning i två klasser. 

 

TABELL 7 
HÖGSTA QWK PER ALGORITM, TVÅ KLASSER 

Algoritm Högsta QWK (medelvärde) Attributval 

LDA 0,4156 1 – 24  

KNN  0,3569 1 – 16, …, 19  

RF 0,3964 1 – 28  

Högsta medelvärdet av QWK erhållet med modell baserad på respektive 

algoritm samt det attributurval som använts vid erhållet resultat. 
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VI. DISKUSSION 

Den klassificerare som presterade bäst vid fyrfaldig 

klassindelning erhöll ett QWK med medelvärde 0,4829 och en 

identisk bedömningskvot på 57,53 %. Sett till tidigare studier 

utförda på till stora delar likadan tränings- och testdata bör detta 

ses som tillfredsställande, med motsvarande 0,4751 respektive 

57,3% av Smolentzov och 57,6% identisk bedömning erhållet 

av Hinnerisch et. al. Ur ett internationellt perspektiv framstår 

resultaten inte som lika konkurrenskraftiga, då dessa 

exempelvis uppvisat QWK-värde 0,72 i studier med 

engelskspråkiga modeller och data. Det skall dock tilläggas att 

rapportförfattarna i ett preliminärt skede genomförde femfaldig 

korsvalidering på ett av dataseten från The Hewlett Foundations 

tävling. Då applicerades en klassificerare baserad på LDA med 

30 av denna studies 31 inkluderade attribut1 vilket genererade 

QWK-värdet 0,71. Detta påvisar svårigheterna med att jämföra 

studier utförda på olika tränings- och testdata, då datans 

utformning starkt påverkar modellernas prestation.   

Med utgångspunkt i den fyrfaldiga klassindelningen genererade 

flertalet klassificerare ett genomsnittligt QWK som översteg 

korrelation mellan lärares bedömning, 0,3977. Således kan 

arbetets hypotes anses bekräftad. Mot bakgrunden av att de två 

lärarnas bedömning avvek mer än ett steg i 8,64 % av fallen bör 

det ses som positivt att motsvarande värde för den bäst 

presterande klassificeraren, som utnyttjar LDA, uppmäts till 

4,47 %. Positivt är även att denna modell delade in noll antal 

uppsatser med expertbetygen VG eller MVG i klassen IG, vilket 

förekom 13 gånger i bedömningar mellan de två lärarna.   

Modellen baserad på RF genererade vid ett antal tillfällen QWK 

som översteg lärarnas inbördes korrelation vid fyrfaldig 

klassindelning. I kontrast till övriga algoritmer fluktuerade 

prediktionerna baserade på RF stort vid iteration över olika 

attributuppsättningar, vilket illustreras i figur 13, appendix 4. 

Detta kan indikera att algoritmen inte är tillräckligt stabil utan 

att elementet av slump är för stort för att resultaten ska ha 

substantiell signifikans. Modellen baserad på KNN översteg här 

aldrig lärarnas inbördes korrelation. Anmärkningsvärt är att 

denna klassificerare uppvisade mycket jämna serier av QWK-

värden även med varierande attributval, vilket framgår i tabell 

12, appendix 2 samt figur 13, appendix 4. En relevant fråga är 

vad som orsakat dessa serier och huruvida ett annat avståndmått 

hade påverkat denna trend eller inte. I linje med algoritmens 

begränsningar är prestationen i sin helhet långt ifrån LDA. 

KNN-modellens högsta grad av identisk bedömning, dryga 50 

%, skulle exempelvis erhållas genom att tilldela samtliga 

uppsatser det vanligaste betyget, G (se tabell 1 och 4).   

Det kan också konstateras att samtliga klassificerare genererade 

en mycket hög andel prediktioner av klass G. Samtliga 

klassificerare förutsåg över 1091 förekomster av G, jämfört med 

den faktiska förekomsten på 853. Som en följd av detta var 

prediktionerna av övriga klasstillhörigheter färre jämfört med 

den faktiska förekomsten.  

 
1 Särskrivningar per ord exkluderades då särskrivning av ord i det engelska 

språket ofta utgör det korrekta alternativet.  

Vid klassning i form av indelning i höga och låga betyg 

uppnådde LDA ett QWK-värde på 0,4156 medan RF och KNN 

maximalt åstadkom kappavärden på 0,3964 respektive 0,3569. 

Dessa resultat överskrider samtliga korrelationen mellan lärare 

på 0,3094 med god marginal, vilket inte var fallet vid indelning 

enligt ordinarie betygskala då KNN ej överträffade lärarnas 

korrelation. Att även en så pass simpel algoritm som KNN 

överträffar denna samstämmighet är anmärkningsvärt. Identisk 

bedömning med experträttning uppgick för den bäst presterande 

klassificeraren till 75,71 % kontra 66,12 % för lokal lärare. 

Samma trender som kunde uttydas för RF och KNN vid 

fyrfaldig klassindelning, med fluktuationer i QWK respektive 

jämna QWK-serier, återkom även vid denna binära 

klassindelning. Utifrån såväl QWK-värden som andel identisk 

bedömning är LDA den klassificeringsmetod som har genererat 

bäst resultat för både fyr- och tvåfaldig klassindelning.  

Attributens signifikans 

De F-scores som erhölls var till stor del i linje med vad tidigare 

studier påvisat, exempelvis då flertalet längdrelaterade mått 

erhöll höga värden. Genomgående ter sig längd för text och ord 

samt stavfel ha stor inverkan på betyget. Till de mindre 

signifikanta attributen hörde PoS-relaterade mått samt bruk av 

skiljetecken. Erkända mått för läsbarhet likt LIX och ARI gavs 

måttlig betydelse med placeringar i spannet 12 – 17. Rankingen 

för två respektive fyra klasser var mycket lik sett till attributens 

inbördes ordning.  

De tre bäst presterade klassificerarna för respektive algoritm vid 

fyra klasser erhölls då de 12 – 17 lägst rankade attributen 

eliminerats. Detta kan indikera att flera av de avlägsnade 

attributen inte är lämpliga parametrar för att erhålla en 

prediktion om betygsnivå, utan snarare kan bidra till ökat brus 

och motsägelsefulla samband i träningsdatan. Vid tolkning av 

attributens signifikans skall det dock poängeras att kausalitet 

och korrelation inte bör förväxlas. Att ett attribut, exempelvis 

textlängd, uppvisar stor korrelation med slutbetyget behöver 

inte innebära att attributet i sig är avgörande för lärarens 

bedömning. Attribut kan vara mer eller mindre förekommande 

vid högre eller lägre betyg och således ge en indikation om 

betygsnivå, men måste inte per automatik utgöra en 

betygsgrundande faktor.  

Förbättringsmöjligheter 

Det finns flertalet förbättringsmöjligheter med potential att öka 

träffsäkerheten i denna studie. Träningsdatan har ett antal 

brister, främst relaterat till transkribering. Tidigare nämnda 

lärarkommentarer utgör en felkälla och lärarens 

tolkningsutrymme kan också påverka attribut som stor eller liten 

bokstav samt tomma rader mellan stycken. En relevant fråga är 

om en reduktion av brus i form av lärarkommentarer och mer 

konsekventa metoder för exempelvis styckesindelning kan 

förbättra resultaten. Vidare skulle ett större antal datapunkter 

möjliggöra mer omfattande träning vilket bör höja 

träffsäkerheten. Modellernas pålitlighet gynnas av både större 



JOHANNA DYREMARK, CAROLINE MAYER, KANDIDATEXAMENSARBETE, KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2019 
  

9 

mänger träningsdata och en jämnare fördelning mellan 

klasstillhörigheterna.  

De texter som använts för att bygga språkmodeller har trots 

förbehandling viss kontaminering i form av webbadresser, 

menytitlar och andra textkomponenter som inkluderats från de 

olika blogg- och nyhetshemsidorna. Detta medför att 

korresponderande språkmodeller ger en sämre bild av vilka 

ordföljder som kännetecknar talspråkigt respektive mer formellt 

språk. De texter som användes för att öka relevansen i Stavas 

stavningskontroll kan med fördel utökas. Ordlistan med 

godkända ord kan kompletteras med exempelvis vanliga för- 

och efternamn samt ord som inkluderats i det svenska språket 

mer nyligen, då sådana termer ofta tolkades som stavfel.    

En annan möjlighet är att undersöka nya attributurval med olika 

kombinationer av de högst rankade attribut. En annan 

kombination än de inom detta arbete prövade uppsättningarna 

kan potentiellt generera bättre modeller genom att ytterligare 

reducera missvisande attribut. I denna studie exkluderades 

också attribut relaterade till innehåll, men det är mycket möjligt 

att införandet av sådana kan öka precisionen ytterligare. 

Exempel på sådana attribut förekommer i tidigare 

internationella studier och utgörs i flera fall av förekomst av 

nyckelord. Sådana nyckelord kan exempelvis extraheras från 

uppgiftsformulering och bakgrundsmaterial alternativt från högt 

betygsatta uppsatser ur träningsdata. Av eventuellt intresse är 

tillämpning av algoritmer som påvisar huruvida attributens 

inverkan på betyget är positiv eller negativ, exempelvis genom 

en översättning till numerisk skala och applicerad linjär 

regression. Som nämnt har dock inverkan av ett antal attribut 

kartlagts av Hinnerisch et. al med Pearson’s koeffiecent (2013).  

Praktisk implementation av automatiserad rättning 

I dagsläget rättas nationella prov lokalt av lärare, en uppgift som 

många lärare anser sig ha alltför lite avsatt tid till. Ett potentiellt 

införande av centraliserad rättning utmynnar enligt Ramstedts 

antaganden i en kostnad på 14,9 miljoner kronor per årskurs år 

2008, om kostnad för träning av rättare exkluderas [4]. Under 

antagandet att central rättning är lika tidskrävande som de 

enskilda skolors nuvarande rättningsprocess, kan denna summa 

med visst inflationstillägg utgöra en referensram vid diskussion 

avseende helautomatiserad rättning av nationella prov. 

Carey Schwaber och Mike Gilpin diskuterar hur automatiserad 

testning rent generellt har en betydligt mer fördelaktigt skalbar 

kostnadsbild än manuell testning. I stora drag utgörs kostnader 

för automatiserade utvärderingsverktyg av utvecklingskostnad, 

anpassning av logiken till aktuell testmängd samt underhållande 

av verktygets funktionalitet [37]. Manuell utvärdering kan antas 

motsvara kostnaden för rättning av ett prov multiplicerat med 

antalet prov. Kostnaden för ett automatiserat rättningssystem 

med hög anpassningsgrad till ämnesspecifika termer och 

årskurs väntas i stora drag kunna förenklas till 

utvecklingskostnader med försumbara kostnader för justering. 

Kostnaden för ett automatiserat rättningsverktyg bör således 

med god marginal överstigas av den betydligt brantare 

kostnadskurvan som motsvarar manuell utvärdering. 

Utöver den ekonomiska aspekten tillkommer ett fleral faktorer 

som påverkar teknikens implementationsmöjligheter. Ett 

eliminerat rättningsmoment har potential att minska lärarnas 

administrativa belastning och frigöra tid för undervisning, vilket 

kan ha en positiv effekt på yrkesgruppens engagemang och 

arbetsförhållanden. Däremot kan automatisering av 

arbetsuppgifter bemötas av skepsis gällande såväl teknikens 

förmåga som en oro kring efterfrågan av läraryrket. Vidare 

tillkommer elevernas inställning, där exempelvis risken att 

elever anpassar sitt skrivande efter algoritmers krav blir ett 

relevant problem. Det ställs också höga krav på teknikens 

förmågor. De svenskspråkiga klassificerare som nämnts inom 

detta arbete kan ej ta hänsyn till textens semantiska betydelse 

och elevens förståelse för uppgiften. Detta är en egenskap som 

sannolikt krävs om tekniken ska ses som ett fullvärdigt substitut 

till lärarbedömning. 

En tillämpning som kan vara närmare realisering är 

kompletterande bedömning snarare än fullständig ersättning. En 

konkret möjlighet är att vid de nationella proven ersätta det 

slumpmässiga urvalet av prov för kontrollrättning med en 

process där bedömningsalgoritmer markerar texter vars 

prediktion avviker kraftigt från provets lokalt tilldelade betyg. 

Således skulle ett relevant urval av uppsatser extraheras inför en 

extra granskning. Klassificerare med klassindelning enligt 

ordinarie betyggskala såväl som med färre klasser är relevanta 

för en sådan tillämpning. Det är möjligt att en binär 

klassificerare har större chans till acceptans hos lärarkåren. En 

modell med utdata högt eller lågt betyg kan inte ersätta lärarens 

betygssättning, men ändå utgöra en indikator för uppsatser med 

avvikande bedömningar och exempelvis separera uppsatser som 

med god marginal uppfyller målen från uppsatser med stor risk 

för underkännande.  

En annan tänkbar implementation är integration i skolornas 

dagliga verksamhet. Då uppstår dock utmaningar med avseende 

på mängden träningsdata eftersom klasspecifika uppgifter ofta 

begränsas till ett tiotal texter. Bedömningsalgoritmer som kan 

användas i sådana situationer behöver sannolikt vara generiskt 

utformade eller skräddarsys av användaren för att kunna 

appliceras på olika uppgifter. Ett exempel på det förstnämnda 

kan vara att likt i detta arbete begränsa attributurvalet till rent 

språkliga attribut. Det sistnämnda kan avse exempelvis 

användarinmatning av nyckelord med hög relevans för den 

specifika uppgiften.  

 
Fig. 12.  Kostnadsutveckling för manuell testning respektive automatiserad 

testning i relation till antal testobjekt enligt Schwaber och Gilpin.  
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VII.  SLUTSATS 

Detta arbete har haft i syfte att jämföra tekniker för bedömning 

av språklig kvalitet i elevuppsatser baserat på maskininlärning. 

En utmaning inom detta område är att betygssättning av 

textkvalitet till stor del baseras på en subjektiv bedömning där 

en absolut sanning saknas. I detta arbete har en expertkunnig 

lärares bedömning använts som korrekt svar och målet varit att 

erhålla en klassificerare med högre träffsäkerhet än en ordinarie 

lärare. Målet försvårades av att attributen begränsades till 

skriftligt språk och exkluderade semantik, men uppnåddes ändå 

inom arbetets ramar med det maximala QWK-värdet 0,4829.  

En signifikant utvecklingspunkt utgörs av träningsdatans 

storlek och klassfördelning, där en större och mer jämnt 

fördelad mängd datapunkter har potential att förbättra 

resultaten. I och med de digitala satsningar som görs inom 

skolvärlden bör tekniska faktorer inte begränsa införskaffande 

av större mängder data i denna form, där det tidsödande 

transkriberingsmomentet med tillhörande svårigheter dessutom 

kan elimineras. Däremot kan det råda etiska och lagliga hinder 

för en sådan insamling med höga krav på anonymitet och 

sekretess i linje med exempelvis GDPR. 

Även om träningsdata är möjligt att erhålla i tillräckliga 

mängder kvarstår svårigheter avseende teknikens nuvarande 

kapacitet och användarnas inställning till denna. Om 

bedömningsalgoritmer ej kan ta hänsyn till textens semantik är 

en fullständig substitution av mänsklig rättning mindre 

sannolik. Däremot skulle dagens teknik kunna utgöra ett 

komplement till traditionell rättning genom exempelvis enbart 

språklig utvärdering eller automatiserad dubbelkontroll.  

Om tekniken kan utvecklas ytterligare och framgångsrikt 

integreras såväl socialt som tekniskt i skolväsendets nuvarande 

verksamhet finns potential till stora samhällsekonomiska 

vinster och besparingar. Dessa kan exempelvis utgöras av 

förbättrade arbetsförhållanden för lärare och storskaliga 

kvalitetskontroller, vilket i längden kan medföra en mer 

kvalitativ undervisning och rättvis betygssättning i svenska 

skolor.  
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APPENDIX 1  

 
 

TABELL 9 

DEFINITION AV ATTRIBUT 

Attribut Definition 

Antal tecken Total antal tecken, ej blanksteg 

Antal ord^0.25 Total antal tecken, ej blanksteg ^ 0,25 

Antal ord Antal ord 

Antal meningar Antal meningar, åtskilda av “.”, “!” eller “?”. 

Antal långa ord per ord Antal ord med >6 tecken / Antal ord 

Antal korta ord per ord Antal ord med <4 tecken / Antal ord 

Antal tecken per ord Antal tecken / Antal ord 

Antal ord per mening Antal ord / Antal meningar 

Antal unika ord per ord Antal unika ord / Antal ord 

LIX Antal ord / Antal meningar + 100 x Antal långa ord / Antal ord 

ARI 4,71 x Antal tecken / Antal ord + 0.5 x Antal ord / Antal meningar – 21,43 

Varians av ord per mening Varians av antalet ord per mening 

Antal kommatecken per ord Antal kommatecken (“,”) / Antal ord 

Antal punkter per ord Antal punkter (“.”) / Antal ord 

Antal frågetecken per ord Antal frågetecken (“?”) / Antal ord 

Antal utropstecken per ord Antal utropstecken (“!”) / Antal ord 

Antal citationstecken per ord Antal citationstecken (“””) / Antal ord 

Antal tomma rader per ord Antal rader utan tecken eller blanksteg / Antal ord 

Antal stavfel per ord Antal felstavade ord / Antal ord (Stava) 

Antal unika stavfel per ord Antal unika felstavade ord / Antal ord (Stava) 

Antal infinitiv per ord Antal förekomster av infinitivform / Antal ord (Granska) 

Antal genitiv per ord Antal av ord i genitivform / Antal ord (Granska) 

Antal konjunktioner per ord Antal konjuktioner / Antal ord (Granska) 

Antal särskrivningar per ord Antal särskrivningar / Antal ord (Granska) 

Antal övriga grammatiska fel per ord Antal grammatiska fel, ej stavfel eller särskrivning / Antal ord (Granska) 

Andel huvudsakligt tempus Antal förekomster av vanligast tempus / Antal verb (Granska) 

Lexikal densitet Antal adjektiv + verb + substantiv + adverb / Antal ord (Granska) 

Cross-Entropy Unigram Blog Ackumulerad log loss mot unigram-modell baserad på bloggtext / Antal ord 

Cross-Entropy Bigram Blog Ackumulerad log loss mot bigram-modell baserad på bloggtext / Antal ord 

Cross-Entropy Unigram News Ackumulerad log loss mot unigram-modell baserad på nyhetstext / Antal ord 

Cross-Entropy Bigram News  Ackumulerad log loss mot bigram-modell baserad på nyhetstext / Antal ord 
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TABELL 10 
F-SCORES FÖR SAMTLIGA ATTRIBUT VID INDELNING I FYRA KLASSER 

Nr Attribut F-score 

1 Antal tecken 200,2008 

2  Antal ord^0,25 197,4503 

3 Antal ord 173,9335 

4 Antal meningar 130,7966 

5 Antal korta ord per ord 46,6335 

6 Antal tecken per ord 40,8983 

7 Antal långa ord per ord 34,9072 

8 Antal unika ord per ord 28,8293 

9 Cross-Entropy Unigram Blog 25,5824 

10 Antal stavfel per ord 20,1687 

11 Cross-Entropy Bigram Blog 14,9886 

12 Antal unika stavfel per ord 14,4897 

13 Cross-Entropy Unigram News 13,6039 

14 LIX 12,9404 

15 Antal tomma rader per ord 12,2946 

16 Antal särskrivningar per ord 9,6593 

17 ARI 8,6300 

18 Antal infinitiv per ord 7,9523 

19 Varians av ord per mening 7,0870 

20 Antal citationstecken per ord 6,1904 

23 Cross-Entropy Bigram News  5,6550 

21 Antal frågetecken per ord 4,2180 

22 Andel huvudsakligt tempus 3,7355 

24 Antal genitiv per ord 3,3831 

25 Antal kommatecken per ord 2,6409 

27 Antal punkter per ord 2,5077 

26 Lexikal densitet 2,3792 

28 Antal ord per mening 1,9053 

29 Antal utropstecken per ord 0,9680 

30 Antal övriga grammatiska fel per ord 0,4217 

31 Antal konjunktioner per ord 0,2559 

 

 

 

TABELL 11 
F-SCORES FÖR SAMTLIGA ATTRIBUT VID INDELNING I TVÅ KLASSER 

Nr Attribut F-score 

1 Antal tecken 433,8965 

2  Antal ord^0,25 403,1648 

3 Antal ord 376,2878 

4 Antal meningar 284,4902 

5 Antal korta ord per ord 101,3653 

6 Antal tecken per ord 98,5498 

7 Antal långa ord per ord 87,9996 

8 Cross-Entropy Unigram Blog  65,8162 

9 Antal unika ord per ord 50,3517 

10 Cross Entropy Bigram Blog 38,6529 

11 Cross Entropy Unigram News 35,8679 

12 LIX 34,4702 

13 Antal tomma rader per ord 34,2474 

14 Antal särskrivningar per ord 27,2113 

15 Antal infinitiv per ord 23,6735 

16 ARI 22,1088 

17 Antal stavfel per ord 21,0589 

18 Antal unika stavfel per ord 16,4936 

19 Antal citationstecken per ord 14,9421 

20 Varians av ord per mening 8,9303 

21 Antal genitiv per ord 8,5922 

22 Antal kommatecken per ord 6,6993 

23 Andel huvudsakligt tempus 6,6163 

24 Cross Entropy Bigram News 5,1517 

25 Antal punkter per ord 3,9893 

26 Antal frågetecken per ord 3,7381 

27 Lexikal densitet 2,9811 

28 Antal utropstecken per ord 0,6206 

29 Antal övriga grammatiska fel per ord 0,4817 

30 Antal konjunktioner per ord 0,3005 

31 Antal ord per mening 0,0408 
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TABELL 12  

MEDELVÄRDE AV QWK FÖR SAMTLIGA ALGORITMER OCH ATTRIBUTURVAL VID 

INDELNING I FYRA KLASSER 

Attribut LDA KNN RF 

1 0,299767 0,315261 0,282714 

1-2 0,400213 0,319266 0,30587 

1-3 0,440831 0,377632 0,339367 

1-4 0,434308 0,370739 0,324259 

1-5 0,447124 0,370739 0,333743 

1-6 0,448331 0,370739 0,353273 

1-7 0,444868 0,370739 0,356156 

1-8 0,452829 0,370739 0,373356 

1-9 0,455201 0,370739 0,39601 

1-10 0,4558 0,370739 0,382665 

1-11 0,454002 0,370739 0,350031 

1-12 0,456166 0,370739 0,404009 

1-13 0,459381 0,370739 0,368241 

1-14 0,463567 0,373939 0,407536 

1-15 0,463493 0,373939 0,392795 

1-16 0,478174 0,373939 0,38448 

1-17 0,478174 0,377842 0,387602 

1-18 0,472258 0,377842 0,394892 

1-19 0,482940 0,347472 0,381652 

1-20 0,476793 0,347472 0,374728 

1-21 0,475323 0,347472 0,374513 

1-22 0,474681 0,347472 0,377297 

1-23 0,476169 0,347472 0,397856 

1-24 0,47598 0,347472 0,390187 

1-25 0,474242 0,347472 0,351927 

1-26 0,474305 0,347472 0,373053 

1-27 0,471877 0,347472 0,39151 

1-28 0,471877 0,343244 0,389114 

1-29 0,475492 0,343244 0,370287 

1-30 0,476272 0,343244 0,359798 

1-31 0,464436 0,343244 0,404539 

Medelvärdet av QWK vid de fem körningarna för samtliga modeller med 

indelning i fyra klasser. Notera att den ordning i vilken attributen har inkluderats 

hänvisar till den numrering som gjorts baserat på attributens F-score vid 
indelning i fyra klasser, se tabell 10, appendix 2.  

 

 

TABELL 13  

MEDELVÄRDE AV QWK FÖR SAMTLIGA ALGORITMER OCH ATTRIBUTURVAL VID 

INDELNING I TVÅ KLASSER 

Attribut LDA KNN RF 

1 0,307173 0,281435 0,200934 

1-2 0,306087 0,281659 0,261769 

1-3 0,368541 0,352860 0,301769 

1-4 0,378663 0,347845 0,281567 

1-5 0,373887 0,347845 0,299885 

1-6 0,369492 0,347845 0,310457 

1-7 0,365644 0,347845 0,326212 

1-8 0,368065 0,347845 0,331056 

1-9 0,376904 0,347845 0,341830 

1-10 0,380497 0,347845 0,323754 

1-11 0,378362 0,347845 0,335827 

1-12 0,390121 0,354198 0,381239 

1-13 0,391652 0,354198 0,341214 

1-14 0,408663 0,354198 0,354551 

1-15 0,406271 0,354198 0,373622 

1-16 0,406271 0,356870 0,346447 

1-17 0,390879 0,356870 0,343883 

1-18 0,393594 0,356870 0,374278 

1-19 0,390080 0,356870 0,337648 

1-20 0,404711 0,306643 0,363332 

1-21 0,407059 0,306643 0,351870 

1-22 0,407722 0,306643 0,372606 

1-23 0,410555 0,306643 0,329938 

1-24 0,415584 0,306643 0,361520 

1-25 0,413087 0,306643 0,364018 

1-26 0,411892 0,306643 0,362191 

1-27 0,406655 0,306643 0,353552 

1-28 0,408880 0,306643 0,396400 

1-29 0,404313 0,306643 0,347754 

1-30 0,405945 0,306643 0,372023 

1-31 0,405945 0,305187 0,389215 

Medelvärdet av QWK vid de fem körningarna för samtliga modeller med 

indelning i två klasser. Notera att den ordning i vilken attributen har inkluderats 

hänvisar till den numrering som gjorts baserat på attributens F-score vid 
indelning i två klasser, se tabell 11, appendix 2.  

 

 



JOHANNA DYREMARK, CAROLINE MAYER, KANDIDATEXAMENSARBETE, KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2019 
  

15 

APPENDIX 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 13.  Erhållet QWK på y-axeln baserat på de inkluderade attributen enligt x-axel, rangordnade efter signifikans given av F-score. Längst till 

vänster inkluderades endast attribut 1, längst till höger inkluderades attribut 1-31. För numrering av attribut se tabell 10, appendix 2. 
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Fig. 14.  Erhållet QWK på y-axeln baserat på de inkluderade attributen enligt x-axel, rangordnade efter signifikans given av F-score. Längst till 

vänster inkluderades endast attribut 1, längst till höger inkluderades attribut 1-31. För numrering av attribut se tabell 11, appendix 2. 
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