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Abstract—The social robot Furhat has previously shown to

be of interest for Robot-Assisted Language Learning. Currently,

Furhat employs a constant speaking rate. However, conclusions

from previous work have shown that from a comprehensional

point of view, it could benefit from having a dynamic text-to-

speech synthesis. In this bachelor thesis, a model was created in

order to classify Swedish sentences according to their complexity.

The model was later used to decide which utterances were to

have a slower speaking pace, in order to increase comprehension

among Swedish as second language learners. To evaluate the

model, complexity classifications were compared with logs from

previous conversations held with Furhat, as well as having

questionnaires filled out by language learners. While the model

showed some promising results with regards to classification of

sentences, the evaluation was inconclusive with regards to its

use as a way of dynamically assessing sentence complexity and

adjusting Furhat’s speech rate accordingly.

Sammanfattning—Den sociala roboten Furhat har visat sig

vara relevant för Robot-Assisted Language Learning. I dagsläget

har Furhat en konstant talhastighet, men i tidigare studier

har det framkommit att den skulle gynnas av att ha en mer

dynamisk text-till-talsyntes. I denna kandidatexamensuppsats

har en modell skapats, i syfte att klassificera meningar på

svenska efter komplexitet. Modellen användes för att avgöra vilka

meningar som bör ha en lägre talhastighet, i syfte att öka deras

begripligheten för elever som lär sig svenska som andraspråk.

För att utvärdera modellen jämfördes komplexitetsbedömningen

med loggar från tidigare konversationer med Furhat, såväl som

enkäter som fylldes i av studenter i svenska som andraspråk.

Samtidigt som modellen uppvisar en del lovande resultat med

avseende på klassificering av meningar så var utvärderingen inte

övertygande gällande användningsområdet; att dynamiskt kunna

bedöma meningskomplexitet och anpassa robotens talhastighet

därefter.

I. INTRODUKTION

Computer-Assisted Language Learning (CALL) är idag för
många en självklarhet när det kommer till språkinlärning.
Tjänster som Duolingo och Babbel har stor spridning och er-
bjuder sina användare lättillgängliga och kraftfulla resurser för
språkinlärning. En mer nischad, än inte fullt lika välutforskad,
kategori inom CALL är Robot-Assisted Language Learning

(RALL) som undersöker hur sociala robotar kan tillämpas
för att gynna språklig utveckling hos användare. En robot
med utvecklingspotential inom RALL är Furhat, utvecklad av
Furhat Robotics, som använder en syntetisk röst och avance-
rad programvara för att med ansiktsuttryck och ögonrörelser
simulera mänsklig konversation.

II. BAKGRUND

A. Beskrivning

CORALL – COllaborative Robot-Assisted Language Lear-

ning – är ett forskningsprojekt inom talteknologi som drivs av
forskare på KTH [1]. Projektet syftar till att utveckla nya me-
toder för konversationsträning inom svenska som andraspråk,
och i en studie inom CORALL har författarna undersökt
interaktion mellan grupper av två svenskelever och den sociala
roboten Furhat i en språkcafé-miljö. Med språkcafé avses här
en situation eller miljö där språkstudenter kan konversera, dels
med varandra men framförallt med och under ledning av en
mycket språkkunnig part, i detta fall Furhat, i lärandesyfte.
Inom denna tidigare studie visade det sig att 41 % av ele-
verna ansåg att robotens talsyntes behövde förbättras, och
studiens författare drog slutsatsen att roboten skulle gynnas
av en talsyntes som dynamiskt kan anpassa talhastigheten.
Detta skulle potentiellt medföra ökad begriplighet, särskilt
gällande komplexa meningar och för elever med begränsade
svenskkunskaper [2]. Det är denna insikt som det här arbetet
baseras på.

B. Mål och avgränsningar

Arbetet syftar till att förbättra upplevelsen av roboten
Furhat när den används inom RALL, specifikt då roboten
konverserar med personer som lär sig svenska som and-
raspråk. I dagsläget används en text-till-talsyntes (TTS) som
inte kan bedöma hur svåra dess yttranden uppfattas vara.
Detta innebär att roboten varken tar hänsyn till, exempelvis,
meningslängd eller om meningen innehåller svåra ord. För
att göra lärandeaspekten av samtal med roboten mer gedigen
ska möjligheten att implementera en mer dynamisk TTS, med
talhastighet anpassad efter komplexiteten av det som yttras,
utforskas. Denna studie fokuserar primärt på utvecklingen av
en maskininlärningsmodell för komplexitetsbedömning, och
inte på den faktiska implementationen i Furhats mjukvara.

C. Sociala och ekonomiska aspekter

En bransch för vilken TTS är relevant är organisationer
som utvecklar och erbjuder Svenska För Invandrare (SFI)
och andra typer av språkundervisning, vilket är ett område
där initiala studier redan gjorts [2]. För utbildningar inom
SFI råder det ofta brist på svenskspråkiga samtalspartners [3],
vilket innebär att elever ofta får konversera med varandra som
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träning. En social robot som Furhat kan i detta sammanhang
medföra att eleverna får tillgång till en resurs som talar språket
väl och kan agera substitut för en modersmålstalare. Jämfört
med att låta studenter hålla inbördes konversationer, där ingen
part fullt bemästrar varken grammatik eller uttal, så vore en
högkvalitativ robotiserad samtalspartner en mycket intressant
utveckling. Detta skulle tillåta rationaliseringar av undervis-
ningen och påskynda lärandet för studenterna. Rationalisering-
ar, genom att svensktalande lärare i vissa sammanhang kan
substitueras mot robotar, och påskyndat lärande i och med att
studenterna får möjligheter till mängdträning. Förhoppningen
med en förbättring av TTS på det sätt som denna studie
avser är att dels lindra de negativa effekterna av den resurs-
brist som idag råder, men också att förse lärare med nya,
högteknologiska hjälpmedel att använda i sin undervisning.

Framsteg inom anpassning av TTS till andraspråkstalare kan
även vara av intresse för utvecklare av virtual assistants och
för företag med ambitioner att implementera eller utveckla
automatiserade tjänster, exempelvis kundservice över telefon.
Gemensamt för dessa användningsområden är interaktionen
mellan människa och dator, vilket medför att den roboti-
serade parten behöver kommunicera och ge information till
människor på ett tydligt sätt. Mänskliga talare tenderar att
anpassa sitt språk efter mottagare [4, 5, 6], vilket också gör
detta till en naturlig utvecklingsväg för moderna TTS som vill
efterlikna mänskligt språk.

Högre kvalitet på TTS är i sin tur ett viktigt steg på
vägen för att ersätta mänskliga resurser med robotiserade.
Att använda en robotiserad enhet istället för en mänsklig
talare har ekonomiska incitament för organisationer inom
olika branscher, där funktioner inom allt från kundtjänst till
undervisning utgör potentiella användningsområden. I och med
att kostnader för mänsklig arbetskraft ökar så blir behovet
av teknologiska effektiviseringar allt större, och en social
robot med förmåga att anpassa sitt tal efter komplexitet och
mottagare, på ett liknande sätt som en mänsklig talare gör, blir
då en användbar resurs. Om denna studie och implementation
visar sig framgångsrik så öppnar det en intressant väg för
vidareutveckling av Furhat, och möjligtvis även andra sociala
robotar. Framtiden inom detta fält skulle väl kunna resultera
i konversationsrobotar som är bättre än mänskliga talare på
att kommunicera med personer som inte fullt ut bemästrar ett
visst språk.

D. Problemformulering

Det grundläggande problemet som denna studie avser att
undersöka är möjligheten att göra förbättringar till den i
nuläget konstanta TTS-talhastighet som Furhat brukar. Mer
specifikt, det som kommer undersökas är om en modell för
komplexitetsbedömning kan användas för att ge underlag för
att dynamiskt anpassa talhastigheten. Arbetet kan således delas
upp i två delmål:

• Undersöka möjligheter att med en maski-
ninlärningsmodell bedöma komplexiteten av en
mening på svenska, sett till dess begriplighet för
en andraspråksstudent.

• Utforska Furhat Robotics förutsättningar att tillämpa
ovanstående modell för komplexitetsbedömning för att

anpassa talsyntes, såtillvida att det syntetiska talet blir
mer lättbegripligt för personer utan svenska som mo-
dersmål.

III. TEORI

A. Om att anpassa språk efter mottagare

H. Giles arbete kring Communication Accommodation The-

ory (CAT) har varit betydelsefull för teorier som ämnar
att utforska de komponenter som påverkar språklig kom-
munikation. Hur personer av skild bakgrund och med oli-
ka språkliga förutsättningar väljer att konversera beror en-
ligt CAT inte enbart på direkta och synliga faktorer, utan
även på föreställningar kring grupptillhörighet, stereotyper och
fördomar [4]. Att talare av ett språk har en förutbestämd
uppfattning av hur man bör kommunicera med olika personer
har också varit utgångspunkten för ett flertal studier som
försöker klargöra skillnader i språk till olika mottagare [5,
6]. I en studie undersöktes variation av prosodi, ett språks
ljudegenskaper såsom rytm och betoning, beroende på två
kategorier av mottagare, utöver basfallet vuxna med engels-
ka som modersmål. De två grupper som undersöktes var
dels spädbarn (grupp L1) samt vuxna utan engelska som
modersmål (grupp L2). Studien kunde visa att i fallet med
mottagare L1 så tenderar talare att använda ett högre tonläge
och en sänkt talhastighet. Även i fallet L2 så uppvisades
tecken på en lägre talhastighet, men tvärtom gentemot L1
så observerades tecken på ett något mer monotont tonläge
än vid basfallet. Studien visade även på skillnader i hur
talhastigheten sänktes: för L1 så karaktäriserades förändringen
av mer utdragna ord och stavelser, medan för L2 så utgjordes
skillnaden främst av längre pauser mellan ord [6].

I en efterföljande artikel så attribueras dessa prosodiska
egenskaper vid tal med L1 till talarens avsikt att påverka kom-
munikationsstrategin inom tre områden. Först, det lingvistisk-
didaktiska, det vill säga hur anpassad prosodi kan främja
ordinlärning, vilket också stöds av [7] som framför hypo-
tesen att ökad dynamik i intonation av vokaler medför ett
tydligare språk. Därefter, det affektiv-emotionella, det vill
säga spädbarns emotionella respons till affekt i tal, och
slutligen, uppmärksamhet: att spädbarn är mer benägna att
lyssna till vissa prosodiska strukturer än andra. Då mottagaren
är L2, jämfört med L1, så kommer uppmärksamhet och
affektiv-emotionella aspekter vara av mindre betydelse. Den
lingvistisk-didaktiska komponenten förblir dock viktig. Det
har påvisats att hyper-artikulering av vokaler förekommer vid
tal till L1 såväl som L2, samtidigt som tonläge var högre i
L1 än L2, och att den affekt som tal till L1 innehöll inte
uppfattades vid fallet L2 [8]. Hur olika prosodiska strate-
gier påverkar begripligheten i talet undersöktes av [9] med
resultatet att språk anpassat för att kommunicera med en
dator visade sig uppfattas vara mest lättförstått. Denna prosodi
kännetecknades av monotont tonläge och långsam takt. I en
annan studie [10] tillfrågas 120 erfarna lärare inom antingen
engelska eller japanska som andraspråk om, och i sådana
fall hur, de anpassar uttal när de undervisar jämfört med om
de konverserar med en modersmålstalare. Studien påvisar att
den vanligaste modifikationen är sänkt talhastighet, vilket är
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i linje med tidigare studier, men också att saker som tydligt
uttal och att undvika förkortningar och förbindelser kan gynna
begripligheten.

Efter genomgång av teori så framstår det som att talhastighet
är den aspekt av Furhats talsyntes som enklast kan anpassas.
Det är dock tydligt att talhastighet enbart är en av flera
dimensioner som är signifikanta för mottagarens uppfattning
av ett yttrande. Andra relevanta sätt, som inte kommer att
undersökas i denna studie är, till exempel, prosodi, pausering
och hyperartikulering.

B. XGBoost

Boosted Tree är en populär och effektiv typ av maski-
ninlärningsmodeller, och till denna kategori hör XGBoost.
XGBoost kan användas som klassificerare och tränas genom
supervised learning, vilket innebär att modellen tränas med
data där faktisk klassificering är känd för varje given data-
punkt. Denna klassificering matas till modellen som facit och
föranleder justeringar med syftet att minimera diskrepansen
mellan faktisk klassificering och förutspådd klassificering.
XGBoost använder sig av en trädmodell som kallas decision

tree ensembles, vilken utgörs av ett antal klassifikations- och
regressionsträd. XGBoost använder Additive Training för att
optimera trädmodeller genom en additiv process som innebär
att ett flertal trädmodeller skapas, och att lärdomar från den
första modellen tillämpas vid skapandet av den andra, och
så vidare. Några av XGBoosts styrkor är god prestanda, hur
lättanvänd den är och dess flexibilitet. Exempelvis så kan
modellen hantera mätpunkter av olika datatyper och kräver
ingen normalisering av data [11].

C. Kvantifiering av meningar

Att bedöma ett ords komplexitet efter frekvensstatistik är
något som stöds av [12]. I samband med konferensen SemEval
2016 utvärderades 42 modeller skapade av 21 separata grupper
med avseende på deras klassificering av ord efter lexikalisk
komplexitet. Deras resultat visade på att frekvensstatistik
var den mest träffsäkra mätpunkten, förbehållet villkoret att
träningskorpus håller hög kvalitet.

Ytterligare underlag för mätpunkter finns i en studie där
personer med engelska som modersmål samt personer med
annat modersmål fick lyssna på en syntetisk röst läsa upp ett
antal meningar. Därefter ombads personerna skriva ner vad de
uppfattade att rösten sade. Studien påvisade att meningslängd
kan ha en inverkan på hur personer som inte har det talade
språket som modersmål uppfattar syntetiskt tal [13].

Med detta i beaktning så framstår frekvensstatistik samt
meningens längd som lämpliga grundenheter för att konstruera
de mätpunkter som vidare kan användas för att kvantifiera och
jämföra meningar.

IV. TIDIGARE STUDIER

En tidigare studie som undersökt möjligheter att med en
maskininlärningsmodell klassificera meningar på svenska efter
CEFR-skalan använde sig av en binär modell, där den ena
klassen utgjordes av svårighetsgraderna A1 och A2 och den

andra av B1, B2 och C1 [14]. Författarna använde sig av 28
mätpunkter och kom fram till att andelen ord klassificerade på
en svårighetsgrad över nivå B1 i korpusen KELLY [15] var den
mest signifikanta, följd av antalet senses (ungefär “betydelser”)
per ord, och det absoluta antalet ord över nivån B1. De testade
ett flertal olika maskininlärningsmodeller ur python-biblioteket
Science-Kit Learn, förkortas sklearn, och fick bäst resultat med
linjär Support-Vector Machine (sv. “stödvektormaskin”), SVM.
Deras binära klassificering landade i en träffsäkerhet på 73 %,
med ett basfall på 50 %.

Ytterligare ett arbete med liknande syfte är [16], där SVM
användes för att klassificera franska texter efter CEFR-nivå.
Där användes lexikala, syntaktiska, semantiska och specifika,
eller heuristiska, mätpunkter. Några av dessa var: andelen
av textens ord som inte finns med i en lista över enkla
ord, genomsnittliga antalet bokstäver per ord och antalet ord
per mening. Denna studie visade på att lexikala mätpunkter,
eller egenskaper, har störst betydelse för korrekt klassificering.
Detta är något som styrks av [14] som påvisar att lexikala
mätpunkter som grupp ger den överlägset bästa indikatorn,
jämfört med grupperna traditionella, syntaktiska och seman-
tiska mätpunkter.

V. METOD

De två olika modellerna som används inom komplexitets-
bedömningsmodellen, XGBoost och trigram, är av varandra
oberoende. XGBoost-modellen fokuserar på ordfrekvenssta-
tistik, och att utifrån ett antal mätpunkter tränas att känna igen
de särdrag som skiljer meningar av olika svårighetsgrad åt.
Baserat på vilka mätpunkter som visat sig vara signifikanta
i tidigare studier [14, 16] kommer mätpunkterna inklude-
ra lexikala egenskaper, men främst utgöras av aggregat av
frekvenser och meningslängd. Varje ord i en given mening
ersätts av sin frekvens, varefter meningen kan kvantifieras
genom ett antal mätpunkter beståendes av aggregat av dessa
frekvenser, till exempel genomsnittlig och lägsta frekvens.
För trigram-modellen så görs varje mening om till en lång
sträng av bokstäver, där mellanrum tagits bort, varpå samtliga
förekomster av tre på varandra följande bokstäver noteras.
“Trigram” betyder i detta sammanhang just en följd av tre
bokstäver. Efter att ha mätt samtliga trigram i en mening
så används denna information för att göra ett utlåtande om
meningens komplexitet jämfört med en genomsnittlig mening,
med antagandet att en mening vars trigram har lägre genom-
snittlig frekvens bör vara mer fonetiskt komplex.

Den sammanlagda klassificeringen beräknas slutligen ge-
nom att slå ihop resultaten från bägge modeller enligt en
algoritm som placerar störst vikt på XGBoost-modellens
bedömning. Skapandet av programmet kan sammanfattas ge-
nom ett antal punkter:
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A XGBoost

Skapa modell

1) Insamling av data
2) Förbehandling av träningsdata
3) Träning av XGBoost-modell
Klassificering

4) Förbehandling av testdata
5) Förutspå klass

B Trigram

Skapa modell

1) Insamling av data
2) Förbehandling av träningsdata
3) Skapa statistisk modell
Klassificering

4) Förbehandling av testdata
5) Jämförelse med statistik

Figur 1. Flödesschema över träningsstadiet för de två separata del-modellerna.

Figur 2. Flödesschema över klassificeringsstadiet för de två separata del-
modellerna.

A. XGBoost

1) Insamling av data: XGBoost-modellen förlitar sig på tre
separata dataset. Först så behöver programmet statistik över
med vilken frekvens varje givet ord förekommer i relation
till andra ord, vilket finnes i form av en statistiklista skapad
från en korpus av diskussionstrådar från forumet Familjeliv
[17]. Korpusen valdes då den antas vara en förhållandevis
god representation av talspråk. Hänsyn tas enbart till de
ord som förekommer mer än en gång i korpusen. För det
andra så används COCTAILL [18], vilket är en korpus med
meningar från svenskläroböcker graderade efter CEFR-skalan
från A1 till C1 [19]. Varje ord i COCTAILL såväl som
i statistiklistan från Familjeliv är försedd med lexikal och
semantisk information, som ordklass, lemgram och taggar,
definierade genom SUC PoS tagset. Dessa används för att ge
detaljerad semantisk och morfologisk information om ett ord.
Denna taggning underlättar särskiljning mellan homonymer,
ord som stavas likadant men har olika betydelse. Slutligen är
det tredje datasetet KELLY [15]. Detta är en ordlista på över
8425 ord, med tillhörande lemgram och ordklass, som anses
vara viktiga att lära sig för att bemästra det svenska språket.
Varje ord listat i KELLY har även en klassificering som anger
vilken CEFR-nivå ordet anses tillhöra på en sexgradig skala,
A1-C2.

2) Förbehandling av träningsdata: Utifrån frekvensstatisti-
ken skapas två python-dictionaries (sv. “ordlistor”). Dessa
använder var sin metod för att skapa nycklar som sedan
används för att lagra ordfrekvenser. I den första, “ord-tagg-
listan”, så används som nyckel ordet i den form som det
påträffats tillsammans med dess taggar. Genom att ta hänsyn
till taggar så skapas en tydlig särskiljning mellan olika homo-
nymer. I ordlista två, “lemgram-ordklass-listan”, så används
som nyckel ordets lemgram tillsammans med dess ordklass
som nyckel. Dessa två ordlistor är tillsammans med KELLY-
korpusen utgångspunkten för skapandet av mätpunkter för
XGBoost. För skapandet av träningsvektorer så görs samtliga
meningar i COCTAILL om till två listor av frekvenser; en
lista med frekvenser tagna från varje ordlista. Utifrån dessa
två listor kan därefter features, eller mätpunkter, skapas.
Dessa mätpunkter blir dimensioner efter vilka meningarna kan
analyseras, och mätvärden utifrån dessa blir en kvantifierbar
vektor-representation av meningen.

3) Träning av XGBoost-modell: Hyperparametrar bestäms
genom upprepade körningar med sklearn:s GridSearchCV

med tiofaldig stratifierad korsvalidering. Detta innebär att
träningsdata delas upp i tio uppsättningar med representativ
fördelning av klasser. Därefter används nio uppsättningar för
att träna modellen, och den tionde uppsättningen används
för test. Genom att upprepa denna process tio gånger, samt
mellan varje omgång rotera testuppsättningen till en som ännu
inte använts som test, så kan en uppskattning om modellens
generaliserbarhet göras. GridSearchCV används även för att
testa olika hyperparametrar och identifiera de som resulterar
i bäst mätvärden, sett som genomsnitt över samtliga tester.
Som mätvärde för utvärdering används merror, alltså antalet
korrekta klassificeringar dividerat med totala antalet klassifi-
ceringar. Träning och korsvalidering med GridSearchCV sker
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på 90 % av vektorer, då resterande 10 % sparas för att testa
XGBoost-modellen.

4) Förbehandling av testdata: För att kunna göra en klas-
sificering gällande en godtycklig mening så måste den först
förbehandlas genom Stagger, “The Stockholm Tagger” [20].
Detta program tilldelar syntaktisk och morfologisk information
till varje ord enligt samma standard som för de ord som
finns i COCTAILL- och Familjeliv-korpusen. Detta är en
förutsättning för att ge dessa meningar vektor-representationer
på samma sätt som för meningar i träningsdatan.

5) Förutspå klass: När en vektor-representation har ska-
pats för den oklassificerade meningen så kan den tidigare
tränade XGBoost-modellen användas för att förutspå mening-
ens klasstillhörighet.

B. Trigramdelen

För att även ta hänsyn till den fonetiska komplexiteten
i de yttranden som Furhat gör så kommer en del av den
totala komplexitetsanalysen utgöras av en modell med tri-
gram som analysenhet. Det fundamentala antagandet för detta
tillvägagångssätt är att sällsynta bokstavskombinationer, i detta
fall trigram, representerar ljud som är svårare att uppfatta.
Exempelvis anses då trigramet “XYL” som fonetiskt svårare
än “HEJ”. När det kommer till de mer vanliga fonem som ofta
uppfattas som svåra inom svenskan (exempelvis “sj”-ljudet,
“tj”-ljudet) så har dessa generellt flera olika stavningar. Att ett
fonem är uppdelat på flera stavningar leder till att var och en av
dessa stavningar anses mer ovanlig än vad fonemet egentligen
är, vilket passar väl för en modell som gör antagandet att
ovanliga trigram som representativa för svåra fonem. Denna
del av komplexitetsanalysen är av en mer utforskande karaktär
och är mindre teoretiskt belagd än det huvudsakliga analys-
området, vilket grundar sig i maskininlärning, ordfrekvenser
och meningslängd.

1) Insamling av data: Grundläggande data för model-
len hämtas från korpusen COCTAILL. Denna valdes dels
för att utgå från samma korpus som XGBoost-modellen
och på så sätt undvika onödiga komplikationer, men också
för att fördelningen av språklig svårighetsgrad är känd och
någorlunda spridd. Denna korpus läses igenom och en statistik-
lista skapas med frekvenser för varje trigram som påträffas.

2) Förbehandling av träningsdata: Då trigram-modellen
endast ser till bokstavsföljder så läggs ingen vikt vid att
särskilja på homonymer. Alla icke-alfabetiska tecken tas dock
bort, vilket inkluderar mellanrum, punkt, komma, frågetecken,
siffror, med mera. Resultatet blir att varje mening görs om
till en sammanhängande sträng av bokstäver. Från denna
sträng kan därefter meningens trigram extraheras. En lista
innehållandes dessa trigram används därefter för att skapa en
vektor-representation av meningen, genom att varje trigram
ersätts med sin frekvens.

3) Skapa statistisk modell: När trigramfrekvensstatistik har
samlats in så kan en måttstock för analys skapas. Den-
na utgörs av en fil innehållandes genomsnittliga värden,
sett till alla meningar i korpusen, för ett antal mätpunkter.
Mätpunkterna skapas genom operationer på meningarnas
frekvens-representationer. Exempel på mätpunkter är: lägsta

frekvens, andel ovanliga trigram och antal trigram. Efter
att samtliga meningar analyserats kan snittvärden för varje
mätpunkt beräknas och sparas i en fil för senare jämförelser.

4) Förbehandling av testdata: Precis som vid skapandet av
modellen så görs meningen om till en vektor-representation,
det vill säga en lista med frekvenser motsvarande var och en
av den ursprungliga meningens trigram.

5) Jämförelse med statistisk modell: Genom samma pro-
cess som vid skapandet av den statistiska modellen så tas ett
antal mätvärden utifrån vektor-representationen av meningen.
Dessa mätvärden kan därefter jämföras med de genomsnittliga
värdena för korpusens samtliga meningar. Om åtminstone 80
% av mätvärdena visar att den undersökta meningen är svårare
än snittmeningen så klassificeras den som fonetiskt komplex.

Kombination av modellerna

När huvudprogrammet gör sitt utlåtande gällande en me-
nings komplexitet så utgår den från en sammanslagning av
resultatet från de två modellerna: trigram- och XGBoost-
modellen. XGBoost-modellen är den tyngsta indikatorn för
slutlig klassificering då den klassificerar varje mening med
en siffra 0 till 4, vilket motsvarar A1-C1 i CEFR. Trigram-
modellen kan därefter, om den graderar meningen som fone-
tiskt komplex, höja graden ytterligare ett steg.

Meningar som klassificerats som grad 0 (A1) och 1 (A2)
ger inte skäl till förändring av talhastighet, då dessa anses vara
tillräckligt lätta för de flesta elever att förstå i sin ursprungliga
form. Följaktligen, om en annan klassificering än 0 eller 1 görs
så justeras hastigheten på uttal i linje med svårighetsgrad. Tal-
syntesens hastighet sänks 10 % om meningens svårighetsgrad
är 2 (B1), 15 % om svårighetsgraden är 3 (B2) och 20 % om
svårighetsgraden är 4 (C1).

C. Utvärdering

1) Användartester: 40 elever inskrivna på Hermods SFI-
skolor i Stockholmsområdet tilldelades en enkät där de först
fick lyssna på ett antal yttranden och sedan ange hur mycket
de förstod av det som sades samt vad de tyckte om talhas-
tigheten. Yttranden togs från det dialogträd som använts i
språkcaféexperimentet [2] och klassificerades med hjälp av
komplexitetsmodellen. Ljudfiler med anpassad talsyntes kunde
skapas med hjälp av Speech Synthesis Markup Language

(SSML) i programmet Amazon Polly, ett text-till-tal-program
från Amazon Web Services. Totalt fick eleverna lyssna på
tio olika yttranden, två av varje svårighetsgrad (kallade 0.1,
0.2, 1.1, 1.2, och så vidare). För varje par meningar av
svårighetsgrad 2-4 spelades en upp med normal hastighet
och den andra med sänkt talhastighet, enligt tidigare nämnd
metod. För att kunna utvärdera effekten av den förändrade
talhastigheten utan att eleverna skulle behöva lyssna på samma
mening flera gånger, vilket sannolikt skulle haft en inverkan på
deras förståelse, så användes två uppsättningar enkäter. I den
första enkäten justerades talhastigheten för det ena yttrandet i
meningsparet, och i den andra enkäten justerades hastigheten
för det andra yttrandet. På så sätt kunde en bedömning göras
vare sig en sänkning av talhastigheten påverkade begriplighe-
ten eller inte.
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Tabell I
FÖRDELNING AV TRÄNINGS- OCH TESTDATA

Klass

Dataset 0 1 2 3 4 Totalt
Träning 4402 8788 12 672 12 468 11 841 50 859

Test 493 962 1436 1426 1334 5651
Totalt 4895 9750 14 108 13 894 13 175 55 822

aKlassfördelning över tränings- och testdata

2) Analys av samtalsloggar: För ytterligare utvärdering av
modellen så användes loggar från tidigare språkcaféprojekt
[2]. Alla yttranden som Furhat-roboten gjorde i experimentet
samlades i en av två listor, beroende på om personen som
konverserade med Furhat bad roboten att upprepa en mening
eller inte. Ord som vanligt förekommer i talspråk, som “Mhm”
och “Mm”, togs bort då dessa inte anses påverka meningens
komplexitet, men som i egenskap av att vara relativt ovanliga
i skriftspråk riskerar ha en negativ inverkan på klassificering-
en. Även meningar med text skriven som för att efterlikna
engelska ord när den uttalas av Furhat, som “Föör Hatt” och
“Star Vårs” togs bort. Att en åhörare ber Furhat återupprepa
en mening antas vara en indikator på att denna mening
är svår, och genom att jämföra programmets klassificering
av upprepade och icke-upprepade meningar så fås ett bättre
underlag för att bedöma dess validitet.

VI. RESULTAT OCH UTVÄRDERING

A. XGBoost

XGBoost-modellen tränades med ett dataset av 50 859
meningar och testades därefter med ett set av 5651 meningar,
samtliga från korpusen COCTAILL. Fördelning mellan olika
klasser i bägge set visas i tabell 1.

Figur 3. En confusion matrix som visar modellens förutspådda klassificering
och antalet faktiska exemplar av varje klass. Axeln “Actual class” visar faktisk
klass, “Predicted class” visar modellens klassificering.

XGBoost-modellen visade genom den tiofaldiga korsva-
lideringen av träningsdata en genomsnittlig träffsäkerhet på
39,5 %. Resultatet från klassificering av testdata visade på
korrekt klassificering i 41,2 % av fallen vid klassificering med

fem klasser. Den andel av felaktiga klassificeringar som höll
sig inom spannet ±1 från korrekt klass uppgick till 77,9 %
och inom spannet ±2 till 94,6 %. Se figur 3 för komplett
fördelning klassificeringar av testsetet. Basfallet, då samtliga
klasstillhörigheter slumpades, gav korrekt klassificering i 23,0
% av fallen, med 58,4 % av klassificeringar inom ±1 steg från
den korrekta. Se tabell 2 för träffsäkerhet per kategori och
klass.

Mätpunkter rangordnades efter den betydelse de haft för
XGBoost-modellen vid klassificering av meningar, se tabell 3.
Rangordning har skett efter gain, vilket är ett mått på hur
signifikant en given mätpunkt är för klassificering. Antalet
ord var den mätpunkt av störst betydelse för en menings
svårighetsgrad, följt av andelen okända ord, och den högsta
frekvensen påträffad i meningen, sett till den dictionary med
lemgram-ordklass som nyckel.

B. Trigram

De genomsnittliga mätvärdena för trigram-modellens utval-
da mätpunkter ses i tabell 4. Observera att varje mätvärde är ett
genomsnitt för alla de meningar som programmet analyserat.
Genomsnitt är medelvärdet för trigramfrekvenserna, Standar-

davvikelse är standardavvikelsen på trigramfrekvenserna, An-

del ovanliga är den andel av påträffade trigram i en mening
som inte är bland de 1800 vanligaste i träningskorpusen och
Antal trigram är antalet trigram som kunnat extraheras ur
meningen.

C. Utvärdering – Kombination av modellerna

Meningar från tidigare språkcaféprojekt [2] analyserades
med den kombinerade komplexitetsbedömningsmodellen och
kategoriserades efter huruvida Furhats mänskliga samtalspart-
ner bett roboten upprepa en given mening eller inte. Resultatet
av denna utvärdering syns i tabell 5. På en femgradig skala (0,
1, 2, 3 och 4) så var den genomsnittliga slutklassificeringen för
de icke-upprepade meningarna 2,723, jämfört med 2,779 för
de meningar som upprepades. Detta motsvarar en marginell
differens på cirka 2 %. Sett till trigram-modellens inverkan
på slutklassificeringen så orsakade den en en-stegs-höjning
av klassificering på 11,9 % av de icke-upprepade meningarna
och på 16,4 % av de meningar som roboten blivit ombedd att
upprepa. Ett exempel på ett fall då svårighetsgraden höjdes av
trigram-modellen är meningen: “Är maten mycket annorlunda
jämfört med svensk?”, som höjdes från grad 3 till 4. Se bilaga
2 för ytterligare exempel.

D. Effekt av förändringar i talsyntes

Resultaten av utvärderingstesterna kan ses i tabell 6. Siffror-
na inom parenteser avser vilken enkät svaren är hämtade från.
Förståelse avser hur mycket studenten förstod av meningen,
där 1 innebär ingen förståelse och 5 en fullständig förståelse.
Talhastighet mäter vad studenten ansåg om just yttrandets
talhastighet, där 1 innebär att den vad för hög och 3 att den
var för låg. För att se vilka meningar som yttrades, se bilaga
1. De meningar som spelades upp med sänkt hastighet är
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Tabell II
ANDEL KORREKTA KLASSIFICERINGAR SETT TILL KLASS I TESTSETET

Klass

0 1 2 3 4 Totalt
Antal exemplar 493 962 1436 1426 1334 5651
XGBoost % korrekt 33,9 % 40,6 % 40,4 % 37,3 % 49,3 % 41,2 %
XGBoost % inom ±1 59,4 % 75,6 % 76,0 % 89,3 % 76,0 % 77,9 %
⇤Basfall % korrekt 10,3 % 16,9 % 24,5 % 26,2 % 27,1 % 23,0 %
⇤Basfall % inom ±1 23,7 % 50,9 % 66,0 % 74,2 % 51,6 % 58,4 %
⇤Klassificering har här slumpats fram enligt fördelning av testdata

Tabell III
MEST SIGNIFIKANTA MÄTPUNKTER ENLIGT XGBOOST

Förklaring Feature Gain
Antal ord num words 6,293

Andel ord ej påträffade i wm1 eller lp2 unknown% 2,904
Högsta frekvens m.a.p. lp l p max 2,492
Högsta frekvens m.a.p wm wm max 2,234
Lägsta frekvens m.a.p. lp lp min 2,000
Lägsta frekvens m.a.p wm wm min 1,990
Medianfrekvens m.a.p lp lp median 1,982

Medianfrekvens m.a.p wm wm median 1,889
Sammanlagd frekvens m.a.p lp lp tot 1,858

Andel ord ej påträffade i KELLY-ordlistan cefr unknown 1,842
Standardavvikelse m.a.p. lp lp std 1,802

1 ord-tagg-ordlista 2 lemgram-ordklass-ordlista

markerade i gult. På grund av en felbedömning så gjordes
ingen talhastighetssänkning av mening 4.1.

En jämförelse av respektive mening med normal talhas-
tighet och med sänkt talhastighet visar att tre av de fem
yttranden med sänkt hastighet fick ökad förståelse (2.2, 3.2,
3.2). Samtidigt fick fyra av de yttranden med sänkt hastighet
högre poäng på talhastigheten, vilket innebär att studenterna
i större utsträckning tyckte att talhastigheten var lägre (2.2,
3.1, 3.2, 4.2). Dessutom fick tre av dessa fem yttranden en
poäng för talhastigheten som låg närmare två än när meningen
presenterades med normal talhastighet, vilket alltså innebär att
poängen låg närmare svaret att talhastigheten var “perfekt”
(2.1, 3.1, 4.2).

I tabell 7 återspeglas hur de yttranden med normal talhas-
tighet inom de olika svårighetsgraderna bedömdes i genom-
snitt av eleverna. Den genomsnittliga förståelsen ökade från
svårighetsgrad 1 till 2, och sjönk sedan successivt från grad
2-4. Talhastigheten ansågs bli högre från svårighetsgrad 0-1
och 1-2, samtidigt som grad 3 ansågs ha den talhastighet som
uppfattades som för hög i störst utsträckning.

VII. ANALYS

A. XGBoost-modellen

Klass 4 var den klass med vilken modellen hade klart högst
träffsäkerhet, vilket ligger i linje med observation från [16], att
extremfallen är lättare att klassificera. I kontrast var klass 0 den
med sämst träffsäkerhet, vilket går emot resultatet från tidigare
studie. Det är möjligt att ojämn fördelning av träningsdata (se
tabell 1) kan ha resulterat i en modell som underpresterar för
klass 0, eftersom färre exempel av denna klass har stötts på i
träningsfasen.

Det är också möjligt att det förhållandevis låga antalet av
klass 0 kan ha gynnat den totala andelen klassificeringar inom
±1 från den korrekta klassen. Detta då extremfallen 0 och 4, i
egenskap av färre grannar, förväntas dra ner helhetsresultatet
i detta avseende. Samtidigt så påvisar resultaten från [16] att
extremfallen är lättare att klassificera korrekt, vilket antyder att
det ojämnt fördelade dataset som användes i denna studie kan
ha orsakat lägre sammanlagd träffsäkerhet än vad ett balanserat
dataset hade gjort.

En jämförelse av träffsäkerhet visar att [16] klassificerade
korrekt i 49,1 % av fallen, med 79,6 % inom ±1 från korrekt
klass. Det kan jämföras med den XGBoost-modell skapad i
denna studie, vars träffsäkerhet var 41,2 % och 77,9 % inom
±1. En väsentlig skillnad dessa studier emellan är dock att [16]
använder texter som analysenhet, till skillnad från enskilda
meningar, såväl som att tidigare studie använde alla sex klasser
i CEFR-skalan; A1-C2.

Det finns ytterligare ett antal faktorer som skiljer metoden
i detta arbete från tidigare liknande studier [14, 16]. Dels
så undersöker dessa studier fler mätpunkter av varje mening,
vilket kan vara en styrka då det är svårt att i förväg bedöma
vilka mätpunkter som kommer vara signifikanta. De mäter
även djupare egenskaper, som morfologi och beroenden, vilka
är områden som detta arbete inte har utforskat. Följaktligen är
mätpunkterna ett naturligt utvecklingsområde för att förbättra
resultatet från XGBoost-modellen. Intressant kan vara att
jämföra mellan detta arbete och tidigare studier för att se
vilka mätpunkter som visat sig vara mest signifikanta och se
om det finns samband eller skillnader. De mätpunkter som
utmärker sig för detta arbete syns i tabell 3. Antalet ord är den
överlägset mest signifikanta mätpunkten, följt av andelen ord
utan träff i någon av de två ordlistorna. Vid träning så uppgick
denna andel till 8,3 % för ord-tagg-ordlistan och 10,9 % för
lemgram-ordklass-ordlistan. Det är möjligt att en stor andel
okända ord resulterar i lägre signifikans för de mätpunkter
som är beroende av att ordens frekvens är känd, samtidigt
som de mätpunkter som är oberoende av ordfrekvenser blir
mer betydelsefulla.

B. Trigram-modellen

Trigram-modellen fick i detta arbete utgöra en något
mindre inflytelserik komponent. Till stor del motiveras det-
ta med svårigheterna i att utvärdera en modell som skat-
tar fonetisk komplexitet utifrån lexikala egenskaper. Utan
ett för-klassificerat dataset att jämföra meningar mot så
blir bedömningsprocessen ytterst subjektiv och något som
författarna känner ligger utanför deras kompetens.
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Tabell IV
DE GENOMSNITTLIGA MÄTVÄRDENA FÖR TRIGRAM-MODELLENS UTVALDA MÄTPUNKTER

Genomsnittsfrekvens Lägsta frekvens Standardavvikelse Andel ovanliga Antal trigram
2171.54 216.37 2310.81 0.18 29.50

Tabell V
BEDÖMNING AV EXEMPELMENINGAR FRÅN SPRÅKCAFÉEXPERIMENT

ej upprepade upprepade
Antal meningar 1885 140

Andel höjda av trigram-modellen 11,9 % 16,4 %
CEFR-skattning utan trigram-modellen 2,604 2,614
CEFR-skattning med trigram-modellen 2,723 2,779

Det är värt att komma ihåg, vid mätning av antalet meningar
som trigram-modellen höjer svårighetsgraden på, att denna
siffra är aningen missvisande. Då klassificeringar enbart går
från 0-4 medförs att inga höjningar kan genomföras om
XGBoost-modellen redan har klassificerat en mening som 4.
Detta innebär att trigram-modellen egentligen klassificerade en
större andel meningar som svårare än vad tidigare utvärdering
antyder, där trigram-modellen höjde svårighetsklassificeringen
för 11,9 % av icke-upprepade meningar respektive 16,4 % av
upprepade meningar.

C. Utvärdering

Tre av de fem meningar som presenterades med en lägre
hastighet ledde till ökad förståelse bland eleverna som deltog
i utvärderingen av modellen. Tabell 7 visar hur väl den
svårighetsgrad som uppskattats av modellen korrelerar med
elevernas förståelse samt uppfattning om talhastigheten bland
de yttranden som presenterades med oförändrad hastighet. Av
resultatet att döma sjönk förståelsen då svårighetsklassificering
ökade från 2 till 4, vilket var väntat med tanke på att begrip-
ligheten ska vara omvänt korrelerad mot komplexiteten i ett
yttrande. Att grad 0 och 1 hade lägre begriplighet än grad 2 kan
ha varit en följd av meningarnas längd (se Bilaga 1). Då dessa
meningar var korta, ofta mellan tre till sex ord, kan det ha varit
svårt för eleverna att hinna uppfatta vad som sades. Om en elev
inte uppfattar de två första orden i ett yttrande missar denne
också en större andel av innehållet om meningen endast är fyra
ord lång, jämfört med om den är tio ord lång. Detta kan ha
påverkat begripligheten i större utsträckning än om meningen
exempelvis innehöll flera ovanliga ord. Således är det möjligt
att meningslängd inte är direkt korrelerad med komplexiteten
i ett yttrande, åtminstone vid mycket korta meningar.

Vidare fick fyra av de fem meningarna med lägre talhas-
tighet högre poäng på talhastigheten, vilket innebär att den i
större utsträckning ansågs vara ansågs vara för låg. Att andelen
elever som ansåg att talhastigheten var för låg ökade vid en
sänkning av just talhastigheten var väntat, men bekräftade även
att förändringen var tillräckligt stor för att märkas bland ele-
verna. Genom att studera tabell 7 kan en däremot se att genom-
snittspoängen för de yttranden med oförändrad hastighet, de
värden som skulle fungera som jämförelsevärden, inte följde
något uppenbart mönster. Att de mest komplexa meningarna,

som klassificerats som klass 3 eller 4, skulle uppskattas ha för
låg talhastighet i större utsträckning än övriga svårighetsgrader
var inte väntat. Detta baserat på hypotesen att en mer komplex
mening ofta kan behöva en lägre talhastighet för att uppnå
samma begriplighet som en simpel mening. Rimligtvis borde
eleverna tyckt att de, enligt modellen, mest komplexa mening-
arna hade för hög talhastighet i större utsträckning än de mest
simpla meningarna, men så var alltså inte fallet. En tänkbar
förklaring kan vara att meningar som klassificerats till klass 3
eller 4 generellt var länge vilket, då eleverna generellt ansåg
meningarna mycket lättförstådda, gör eventuella sänkningar av
talhastigheten mer märkbara.

I tre av de fem fallen där yttranden presenterades med lägre
talhastighet låg genomsnittspoängen närmare två än tidigare.
Dessa yttranden ansågs alltså ha en mer “perfekt” talhastig-
het än när de presenterades med normal hastighet. De två
kvarstående yttranden fick båda högre poäng, som låg längre
ifrån “perfekt” och närmare “för långsam”, än tidigare. Detta
antyder vissa positiva effekter av förändringen av talhastighet.
Det är dessvärre svårt att dra några större slutsatser utifrån
detta då spridningen i svaren från enkäterna var mycket liten.

Spridningen i de genomsnittliga poängen för talhastighet
skiljer maximalt 0,2 mellan de olika svårighetsgraderna, me-
dan det för förståelsen skiljer knappt 0,5 som mest (se ta-
bell 7). Standardavvikelsen för förståelsen är 0,48 och för
talhastigheten 0,29. Det är alltså tydligt att det skiljer mycket
lite mellan de olika svårighetsgradernas tilldelade poäng, och
genom att studera de individuella svaren framkommer det att
majoriteten av de tillfrågade eleverna tyckte att de yttranden
som presenterades var enkla att förstå. På en femgradig skala
hade 75 % av de tillfrågade en genomsnittlig förståelse på
4,5 eller högre, medan endast 15 % av de tillfrågade hade en
genomsnittlig förståelse på under fyra. Detta skulle kunna bero
på och förklaras utifrån ett antal olika faktorer. En av dessa
är elevernas kunskapsnivå. SFI har fyra kurser på olika nivåer
i språkundervisningen, A-D. Samtliga elever som besvarade
enkäterna läste kurs C eller D (50 % inom varje kurs) och
enkätsvaren antyder att meningarna som yttrades var av för
låg nivå för att ge någon större spridning av förståelse bland
eleverna. Ytterligare en aspekt av detta är att meningarna
som presenterades var på en för låg nivå för att dessa elever
skulle ha någon användning av sänkt talhastighet. Den högsta
svårighetsgraden fick den lägsta uppmätta begripligheten på
4,36, vilket innebar att en stor andel av eleverna hade total
förståelse även på de, enligt modellen, mest komplexa me-
ningarna. Som tidigare nämnt hade dessutom en övervägande
majoritet av eleverna att de flesta yttranden i testet var mycket
lätta att förstå. Detta indikerar att modellen för komplexitets-
bedömning klassificerade meningarna som överdrivet svåra;
klass 4 ska teoretiskt sett motsvara C1 i CEFR-skalan, vilket
rimligtvis borde varit någorlunda utmanande även för studenter
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Tabell VI
ELEVERNAS BEDÖMNING AV BEGRIPLIGHETEN OCH TALHASTIGHETEN I TIO OLIKA MENINGAR AV FEM SVÅRIGHETSGRADER

Mening Förståelse(1) Talhastighet(1) Förståelse(2) Talhastighet(2)
0.1 4,844 2,188 4,500 2,125
0.2 4,281 1,813 4,750 2,125
1.1 4,531 1,969 4,875 2,125
1.2 4,844 2,125 4,125 2,125
2.1 4,813 2,094 4,875 2,125
2.2 4,781 2,094 4,875 2,125
3.1 4,719 2,063 4,625 1,875
3.2 4,688 1,938 4,750 2,125
4.1 4,438 2,000 4,375 2,125
4.2 4,250 1,844 3,875 2,125

Förståelse: 1 = ingen, 5 = fullständig. Talhastighet: 1 = för hög, 3 = för låg.
Gulmarkerat markerar yttranden med sänkt talhastighet.

Tabell VII
ELEVERNAS BEDÖMNING AV BEGRIPLIGHETEN OCH TALHASTIGHETEN I

TIO OLIKA MENINGAR AV FEM SVÅRIGHETSGRADER

Klass Förståelse Talhastighet
0 4,594 2,063
1 4,594 2,086
2 4,828 2,109
3 4,656 1,906
4 4,359 2,023

Genomsnittliga poäng för förståelse och
talhastighet för varje svårighetsgrad.
Avser samtliga yttranden med oförändrad
talhastighet från båda enkäterna.

inom SFI-klasserna C och D. Utvärderingen indikerar även att
denna form av anpassad talhastighet kanske främst är gynnsam
för elever som inte kommit lika långt i sin språkutveckling som
de som deltog i utvärderingen.

VIII. DISKUSSION

A. XGBoost-modellen

Det främsta målet med detta arbete var att skapa en mo-
dell som kan avgöra hur språkligt avancerad en mening är.
Detta var en förutsättning för det andra målet; att undersöka
möjligheter att dynamiskt anpassa TTS för att göra syntetiskt
talad svenska mer lättbegriplig för en person utan svenska som
modersmål. Med avseende på det första målet så har detta
arbete producerat en modell som kan göra korrekt klassifice-
ring i omkring 41,2 % av testfallen. Då CEFR är en skala
så är det också rimligt att undersöka andelen klassificeringar
som ligger så pass nära den korrekta klassen att de kan
hanteras ungefär likvärdigt. Alltså blir andelen klassificeringar
inom ±1 ett intressant utvärderingskriterium, och XGBoost-
modellens resultat här blir avgörande vid bedömning om
den är tillräckligt bra för att implementeras i ett RALL-
sammanhang. Om modellen framtagen genom denna studie
presterar tillräckligt väl blir i slutändan en bedömningsfråga,
där dess eventuella användare måste göra en avvägning om
den nytta som en automatiserad komplexitetsmodell medför
kan kompensera för dess brister. Den kanske främsta brist som
en dåligt fungerande klassificeringsmodell skulle medföra är
en negativ inverkan på hur naturlig TTS:en uppfattas vara, då
enkla meningar uttalas onödigt långsamt.

Något som framstår som anmärkningsvärt är att andelen
okända nycklar, i relation till ord-tagg-ordlistan och lemgram-
ordklass-ordlistan, uppgick till 8,3 % respektive 10,9 % under
träningsfasen. Detta kan, utan djupare analys, framstå som
högt. Det är sannolikt att åtminstone en del av dessa okända
ord kan härledas till felaktiga taggningar av stagger [20]. Detta
program har en felratio på 3,43 % vid taggning av SUC,
korpusen som utgör dess avsedda domän. Staggers författare
påvisar även att andelen fel ökar kraftigt vid taggning av texter
utanför dess domän. Som exempel uppgick felration till 7,51 %
när korpusen utgjordes av en samling blogginlägg. Ytterligare
en komplicerande faktor är att den statistiklista som bägge
ordlistor skapades från är baserad på en korpus från Familjeliv
[12], annan än den som sedan användes för tränings- och
testdata, COCTAILL. Om statistik från COCTAILL även hade
använts för att skapa ordlistor kunde sannolikt en stor del av
de okända nycklarna i träningsstadiet undviktis. Detta då samt-
liga ord, och medföljande taggar, som finns med i korpusen
garanterat även hade funnits representerade i statistiklistan. För
framtida studier bör hänsyn tas till att i största mån eliminera
alla fall av okända taggar, men utanför träningssammanhang
förblir felaktiga taggar ett problem svårt att kringgå. Med
avseende på de meningar från Furhats dialogträd från [2] som
användes för utvärdering blir problemet med felaktiga taggar
svårskattat, men det har sannolikt haft en inverkan.

1) Data: En komplicerande faktor för denna klassifice-
ringsmodell jämfört med tidigare studier [14, 16] är am-
bitionen att ta hänsyn meningars uttal. Då träningsdatan
från COCTAILL består av utdrag från läroböcker så blev
XGBoost-modellen tränad efter skriftspråk. Det kan förmodas
att författarna i [2] hade robotens uttal i åtanke och därför
la den språkliga nivån mer talspråksmässigt än meningarna i
COCTAILL. En möjlig inverkan av detta är att ord som är
vanliga i talspråk men ovanligare i skriftspråk bidragit till att
exempelmeningarna blivit klassificerade som överdrivet svåra.

Ytterligare en aspekt som utelämnats är hantering av ex-
tremvärden och de meningar med låg varians, som säkerligen
förekom i texter inom samtliga CEFR-nivåer. Eftersom
träningsdata var tagen ur läroböcker och graderade utifrån
vilken bok de var tagna från så finns det många enkla meningar
även i svåra texter. Det är troligt att klassificeringsmodellen
hade blivit bättre om mer allmängiltiga meningar sorterats bort
från de texter som innehåller högre andel svåra meningar.
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Detta är alltså ett intressant förbättringsområde för framtida
arbete.

2) Förbehandling av meningar: En metodisk svaghet
återfinns i detta programs förbehandling av data. Ett antal olika
typer av ord togs bort från meningar utan att ersättas av en
token som visade att det funnits något där. Dessa typer av
ord var namn, som togs bort i alla sammanhang, och ord som
i COCTAILL markerats som del av ett uttryck eller talesätt.
Vad detta innebär för data efter förbehandling är att många
meningar blir kortare. Om det dessutom är så att namn, uttryck
och eller talesätt förekommer mer frekvent för någon specifik
CEFR-nivå så innebär detta att modellen riskerar få en felaktig
och snedvriden uppfattning gällande denna nivås egenskaper.

B. Trigram-modellen

Trigram-modellen fick i detta arbete utgöra en mindre
inflytelserik komponent. Till stor del motiveras detta med
svårigheter i att utvärdera en modell som försöker bedöma
fonetisk komplexitet utifrån lexikala egenskaper. Utan ett för-
klassificerat dataset att jämföra meningar mot så är det svårt
att avgöra riktlinjer för olika mätpunkter. Det tillvägagångssätt
som tillämpats i denna studie, att jämföra varje mening
mot en genomsnittlig mening, lider till viss del av samma
grundläggande ovetskap gällande att bedöma metodens rim-
lighet. Det är mycket svårt att bedöma om den andel meningar
som trigram-modellen föranleder höjning av svårighetsgrad är
konservativ eller inte. I framtiden vore det intressant att låta
experter klassificera meningar, vilket skulle öppna vägen för
en supervised-maskininlärningsmodell, som XGBoost.

C. Anpassning av TTS

Sett till det andra målet, att anpassa TTS så blev tekniska
hinder och studiens tidsbegränsning problem för att implemen-
tera många av de idéer som teorin förespråkat. Amazon Polly,
det program som användes för att framställa de ljudfiler som
spelades upp för testpersonerna, hade vissa begränsningar som
innebar att talsyntesen inte kunde utformas exakt som önskat.
Enligt tidigare nämnd teori så anpassar språklärare sig till L2
genom att öka tiden mellan ord i en mening, snarare än att
sänka talhastigheten över hela uttrycket. Vid försök att imple-
mentera detta genom att lägga in mikropauser mellan orden
så uppstod en mycket onaturlig talsyntes. Det alternativ som
upplevdes som mest naturligt utifrån Pollys förutsättningar
var således att sänka den övergripande talhastigheten, trots att
detta inte var det teoretiskt bäst belagda tillvägagångssättet.
Samtidigt visades Furhats SDK (Software Developer Kit) vara
utanför författarnas kunskapsområde, vilket gjorde att detta
inte var något alternativ att gå vidare med.

D. Användartester

Gällande utvärderingstesterna som genomfördes finns ett
antal felkällor som kan ha påverkat resultatet. Vid fortsatta
studier inom detta område bör dessa elimineras i största
möjliga mån, för att undvika felaktiga eller svårtolkade re-
sultat. Felkällorna bedöms vara följande:

• Dessvärre fanns mycket liten insyn i den grupp per-
soner som svarade på enkäten och gav underlag till

utvärderingen av justeringarna i TTS. Om gruppen var
homogen, exempelvis har samma modersmål eller ålder,
kan det ha lett till resultat som inte är representativa. Som
tidigare diskuterat hade gruppen ingen större spridning
gällande svenskkunskaper, som dessutom visade sig vara
på en för hög nivå för att utvärderingen skulle ge goda
resultat. Andraspråkselever som inte kommit särskilt långt
i sin svenskundervisning bör vara målgrupp för denna
Furhat-implementation.

• Det fanns ingen möjlighet att kontrollera testsituationen.
Om personerna lyssnade på yttrandena flera gånger för
att förstå bättre eller svarade på frågorna med hjälp av
andra skulle det kunna påverka resultatet.

• Enkätens utformning kan ha varit ofördelaktig. Instruk-
tioner och frågor var skrivna på engelska, och om
testpersonerna inte hade tillräckliga engelskakunskaper
(eller möjlighet att få texten tolkad) kan det ha lett
till missförstånd i vad de förväntades göra. Dessutom
fick SFI-eleverna endast lyssna på ljudfiler utan något
visuellt att koppla ljudet till. Om de samtidigt hade
fått se en animation av roboten uttrycka sig, eller haft
roboten på plats, kanske de hade upplevt att de förstod
mer av meningarna. Det är även så det är tänkt att
detta undervisningshjälpmedel ska fungera, vilket gör att
endast ljud att förhålla sig till inte kan ses som helt
representabelt för vad som avsågs att testas.

MARKNADSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA ASPEKTER

SWOT-analys

Tabell 8 visar en SWOT-analys av Furhat och de fördelar en
dynamisk TTS skulle kunna medföra. De viktigaste punkterna
förklaras och diskuteras i efterföljande stycken.

Furhats värde för SFI

SFI:s funktion i samhället har blivit viktigare som en följd
av att flyktingströmmarna till Sverige ökat under de senaste
tio åren: Från cirka 24 000 asylsökande år 2009 till 162 000
år 2015 [21]. Det finns således ett stort antal människor i
Sverige i behov av en snabb och effektiv svenskundervisning.
Detta är viktigt för att denna grupp så fort som möjligt
ska integreras i samhället, och få möjlighet att arbeta och
försörja sig. Med ökad efterfrågan på svenskundervisning har
bristen på SFI-lärare och övriga resurser blivit större [3]. Om
språkundervisningen för de nyanlända brister riskerar denna
grupp hamnar utanför samhället, då de inte lär sig tillräckligt
bra svenska för att kunna jobba, bekvämt röra sig i det
offentliga rummet eller ta del av samhällsfunktioner. Detta
kan medföra mycket stora kostnader för svenska staten och
kommuner, risken ökar för segregation, polariseringen mellan
olika grupper i samhället ökar och en stor grupp människor
behöver försörjningsstöd.

För att motverka resursbristen inom SFI och öka undervis-
ningens effektivitet kan sociala robotar som Furhat användas
för att ge studenterna den mängdträning de behöver för att
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Tabell VIII
SWOT-ANALYS FÖR FURHAT INOM RALL

STYRKOR

1) Låter användare interagera på egna villkor, tillåter mängdträning,
obekväma öppettider, etc

2) Mjukvara kan kontinuerligt uppdateras med hög utvecklingspotential

SVAGHETER

1) I nuläget begränsade användningsområden
2) Implementations-specifikt, svag generaliserbarhet
3) Manuellt arbete bakom skapande av dialogträd

MÖJLIGHETER

1) Skapa en implementation för SFI som svar på deras bristande resurser
2) Ekonomiskt incitament för robotiserade enheter inom såväl SFI som

kundtjänster

HOT

1) Liknande utvecklingar i smartphones, exempelvis att Apples Siri skulle
utveckla sin virtual assistant med ett ansikte

2) Intresset för virtual assistants är stort. Finns en risk att bolag som
utvecklar dessa även utvecklar egen RALL-teknik.

lära sig språket snabbt. Om eleverna i undervisningen främst
konverserar med varandra finns risken att de lär sig fel som
andra elever gör. Om de istället får mer tid att konversera och
träna språket med en modersmålstalare, som Furhat-roboten
är i detta fall, får eleverna bättre förutsättningar att lära sig
språket korrekt, allt vad gäller uttal, grammatik, ordföljd, och
så vidare.

Värde av konversationsträning

En studie som publicerades 2018 undersökte hur förståelse
för ett språk och den inlärningsmetod som används är sam-
mankopplade. Studien visade att elever som studerade ett
nytt språk kom ihåg mer av vad de lärt sig och fick bättre
förståelse för språket om de i inlärningen fokuserade på att
tala språket snarare än att ha traditionella genomgångar och
förståelseövningar. Eleverna som pratade mycket hade efter
studien även bättre vokabulär och grammatikkunskaper än
övriga. Författarna drog slutsatsen att detta delvis berodde på
att tal kräver att information lagras i arbetsminnet, till skillnad
från när en person endast läser eller lyssnar [22]. Vikten av att
konversera är således stor när det kommer till att lära sig ett
nytt språk, och enligt forskarna bör tal- och förståelseövningar
utgöra ungefär lika delar i språkundervisning [23].

Ekonomiska incitament för SFI

För sociala robotar, som Furhat, indikerar dessa upptäckter
en lovande bransch för kommersialisering i större skala. Mel-
lan år 2016 och 2017 ökade enligt Skolverket kostnader för
SFI med 13,1 % till 3,533 miljarder SEK, vilket motsvarar
42 400 SEK per heltidsstuderande [24]. Med signifikanta
och snabbt växande kostnader för undervisningen finns det
goda incitament för svenska kommuner att öka effektiviteten
inom undervisningen. 2017 fanns det motsvarande 4 190
heltidstjänster för lärare inom SFI [25]. Samtidigt uppgick
antalet elever till 163 175, vilket motsvarar ungefär 40 elever
per heltidstjänst [26]. De elever som började SFI år 2015 fram
till och med år 2017 deltog i genomsnitt på 417 undervisnings-
timmar, och motsvarande siffra för de elever som avslutade
SFI med minst godkänt betyg är 501 timmar [27]. Detta
motsvarar cirka 10-13 veckor heltidsundervisning, eller cirka
20-25 veckor på halvtid. Ponera att 163 175 SFI-studenter
läser halvtid, detta skulle då motsvara 81 587 heltidsstudenter
sett till arbetsbörda för lärarna och en ungefärlig fördelning
på 20 studenter per lärare. En tidigare studie inom ämnet

storlek på klasser visar på att små klasser upplevs mest positivt
såväl som leder till bäst studieresultat. I denna tidigare studie
så anmärkte författaren att studenternas resultat var betydligt
sämre med klasser som var större än 8 deltagare, och det
fanns även indicier på att klasser över 14 deltagare orsakade
missnöje bland studenterna [28]. En social robot som Furhat
skulle i framtiden kunna lindra resursbristen i detta avseende,
exempelvis genom att agera samtalspartner eller moderera
konversationer åt ett mindre antal studenter åt gången, vilket
ger läraren mer tid åt resterande.

Andra relevanta appliceringar

Som tidigare nämnt kan en mer dynamisk TTS vara passan-
de även för virtual assistants och automatiserade kundtjänster.
Kunskaper om hur dessa talsynteser bör utformas för att bli
mer lättbegripliga, även för personer som inte talar språket
som modersmål, är rimligtvis viktiga för att användare av
dessa tjänster ska få en bra upplevelse och ställa sig positivt
till dem. Med automatiserade kundtjänster, exempelvis över
telefon, kan företag spara in på mycket kostsamma resurser i
form av personal. Dessutom finns möjligheten att programmet
kan samla in stora mängder information gällande samtliga
kundärenden och sammanställa denna data för analys. Med
hjälp av denna mängd data kan företaget sedan avgöra vilken
typ av ärenden som är vanligast förekommande och på så sätt
få en överblick över kundernas åsikter. Självklart går det även
i en icke-automatiserad kundtjänst att samla in information
gällande de inkommande ärendena genom att personalen som
tar emot samtalen fyller i informationen. Däremot är risken då
större att resultatet blir något subjektivt eftersom dessa indi-
viders olika erfarenheter och åsikter kan komma att påverka
deras uppfattning om ärendet, samt att den mänskliga faktorn
ofta leder till en viss grad av felbedömning.

Det finns samtidigt en risk att företag som Google och
Apple, som tillhandahåller virtual assistants, och andra mjuk-
varuföretag utvecklar egna versioner av MALL-teknik. Dessa
skulle kunna användas i just virtual assistans eller vid ut-
veckling av appar för språkinlärning, vilket skulle konkurrera
med Furhat då smartphones erbjuder ytterligare en nivå av
flexibilitet.

Den här studien i relation till utmaningar inom SFI

Om studenter med begränsade kunskaper inom svenska ska
interagera med en robot utan översikt så blir det viktigt att
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TTS är begriplig. Denna artikel har undersökt en metod för
att automatiskt klassificera meningar och använda klassifice-
ringen som underlag för en dynamisk TTS. Dynamisk TTS
skulle innebära att roboten kan anpassa sina yttranden för att
främja förståelse hos sin konversationspartner, vilket skulle
underlätta dess användning som hjälpmedel i undervisningens
tidiga skeden. Ytterligare en potentiell utveckling med en
klassificeringsmodell som denna är möjligheten för roboten att
välja konversationsspår i dialogträdet baserat på den interage-
rande studentens språkliga nivå. I det experiment där Furhat
användes i en språkcafémiljö [2] drog författarna slutsatsen att
deras implementation av dialogträd och meningsuppbyggnad
förmodligen lämpade sig bäst för studenter i nivå A1-B1.
De anade också att studenter över nivå B1 endast skulle
ha ytterst begränsad nytta av att konversera med roboten,
vilket kunde bekräftas även i denna studie. Detta belyser
ett problem som är mycket aktuellt inom RALL, nämligen
problemet att skapa alternativ i dialogträdet så att konversa-
tionerna dels är begripliga för nybörjare men också tillräckligt
komplicerade för att tillmötesgå studenter på en högre nivå. En
komplexitetsbedömningsmodell, som den framtagen i den här
studien, skulle i kontext av detta kunna vara vägledande för
robotens val av meningar. Roboten kan i sådana fall välja de
meningar som är bäst lämpade för studentens språkliga nivå,
och exkludera de som anses triviala eller för komplexa.

IX. SLUTSATSER

I denna studie har ett program för komplexitetsbedömning
skapats, baserat på maskininlärningsmodellen XGBoost och en
modell för analys av trigramfrekvenser. Den kanske främsta
motgången har varit i form av utvärdering, då studien inte på
ett tillfredsställande sätt kunnat fastställa validiteten av pro-
grammets klassificeringar. Utvärderingen visade att modellen
gav andraspråkselever ökad förståelse i tre av fem fall, men
som en följd av gruppens homogena, och höga, språkliga nivå
var dessa skillnader mycket små och effekten av anpassad
talhastighet därför svår att utvärdera. Metoden att anpassa
talhastighet är bättre lämpad för elever på lägre språklig
nivå än de som deltog i utvärderingen, vilka enligt resultaten
inte drog någon större nytta av en talhastighetssänkning. Sett
till enskild modell så observeras att XGBoost-modellen gör
korrekt klassificering i 41,2 % av fallen och placerar 77,9
% av testdata inom ±1 från korrekt klass, vilket ses som
lovande resultat. I relation till utvärderingen så framstår det
dock som att XGBoost-modellen klassificerar meningar som
överdrivet svåra. Det vore intressant att i framtiden förbättra
denna modell genom att utesluta felkällor och implementera de
idéer som tas upp inom diskussionsavsnittet. Sett till modellens
prestanda i nuläget så är det svårt att se hur den kan imple-
menteras i SFI:s verksamhet, då den enligt vår utvärdering
klassificerar meningar som överdrivet svåra. Dessa brister
skulle därför behöva åtgärdas först och resultatet utvärderas på
nytt innan framtida utvecklingar kan analyseras och diskuteras.

Trigram-modellen komplicerades av problematiken kring
dess utvärdering. Detta grundades i avsaknad av refe-
rensvärden för en fonetiskt lätt respektive svår mening, vilket
ledde till en bristande objektivitet i utvecklingsprocessen. Trots

detta så antyder utvärderingen att trigram-modellen i större
utsträckning klassificerar svåra meningar korrekt, även om
denna tendens är tämligen marginell.

Den andra delen denna studie gick ut på att se över
möjligheterna att använda komplexitetsmodellen för att an-
passa Furhats talsyntes. Vid skapandet av ljudfiler till
utvärderingtestet uppenbarade sig tekniska utmaningar som
ledde till att TTS inte kunde anpassas på det sätt som teorin
förespråkat. Vid fortsatta studier eller implementation i Furhat
behöver således tillvägagångssättet för att detaljstyra saker
som prosodi och pauser mellan enskilda ord undersökas.

Vid en analys av Furhats användningsområden, då specifikt
i fallet att en dynamisk TTS lik den som denna studie
utforskat har implementerats, anses roboten kunna vara ett
relevant hjälpmedel för språkundervisning, särskilt på lägre
nivåer. Potential för detta finns främst inom SFI, som har
såväl ekonomiska som logistiska incitament för att förbättra
elevernas förutsättningar. I ett bredare perspektiv så kan
komplexitetsmodellen även vara av intresse för företag inom
andra branscher som har behov av mer dynamiska talsynteser.
Samtidigt finns utmaningar, bland annat när det gäller robo-
tens generaliserbarhet i Furhats implementationer, kopplat till
skapandet av dialogträd, och risk för konkurrens från stora
teknikföretag som visat intresse för virtual assistants.

Även om denna studie inte lyckats sammanställa en
tillräckligt väl fungerande komplexitetsbedömningsmodell för
Furhats ändamål så kan förhoppningsvis erfarenheter från detta
arbete komma framtida studier till nytta, och på så sätt bidra
till utvecklingen inom RALL.
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bildningschef på Hermods avdelning för Komvux i Stockholm,
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[21] Statistiska Centralbyrån, 2019. Asylsökande i Sverige.
<https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-
sverige/asylsokande-i-sverige/>

[22] Hopman, E. W. M., MacDonald, M. C. (2018). “Production Practice
During Language Learning Improves Comprehension”. Psychological
Science, 29(6), s. 961–971.

[23] Barncard, C. 2018-11-18. How talking more can make you better
at listening – to foreign languages. University of Wisconsin-Madison
News.

[24] Skolverket (2018). “Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk
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BILAGA 1. De meningar som användes i utvärderingstesterna, indelade efter svårighetsgrad 

klassificerad av XGBoost-modellen. 

 

Svårighetsgrad 0 
0.1. Jag tittade på fotboll. 

0.2. Vad heter han. 
 

Svårighetsgrad 1 
1.1. Har du någon familj i Sverige? 

1.2. Jag tycker om att läsa. 

 

Svårighetsgrad 2 
2.1. Vad tycker du om att göra på fritiden? 

2.2. Jag skulle vilja bli lärare. 

 

Svårighetsgrad 3 
3.1. Många tycker att det svenska vädret är kallt på vintern, men inte 

jag. 

3.2. Jag behöver träna på att prata med människor för att förstå dem 

bättre. 

 

Svårighetsgrad 4 
4.1. Sverige är det tredje största landet i EU, men det bor inte så mycket 

folk här. 

4.2. När jag pratar med folk lär jag mig att förstå dem bättre och kan se 

om de förstår mig. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2. Exempel på yttranden som SFI-studenter bett roboten att upprepa vid konversation. 

 

Först på varje rad är meningen skriven. Talet därefter representerar den klassificering som 

XGBoost-modellen givit till meningen. Det andra talet på varje rad utgör den slutliga klassificeringen 

av meningen, med trigram-modellens bedömning inräknad. 

 

Vad saknar du mest från Albanien ? 3.0 3.0 

Vad saknar du mest från Egypten ? 3.0 3.0 

Varför kom du till Sverige Zakaria ? 3.0 3.0 

Är det bra att bo där ? 1.0 1.0 

Hur tränar du svenska ? 3.0 3.0 

Vad brukar du prata om när du övar svenska ? 4.0 4.0 

Vad är roligast att prata om ? 2.0 2.0 

Vad är sämst i Sverige ? 2.0 2.0 

Vad saknar du mest från ditt hemland ? 3.0 3.0 

Vilka idrotter tycker ni om ? 3.0 3.0 

Kan du berätta om din familj , Mohsen ? 2.0 2.0 

Vad saknar du mest från Tunisien ? 3.0 3.0 

Vad saknar du mest från Tunisien ? 3.0 3.0 

Och vad saknar du mest ? 1.0 1.0 

Vad tycker ni två är det bästa med Sverige ? 1.0 2.0 

Är det några speciella svenska maträtter du inte tycker om , Hansi ? 4.0 4.0 

Är maten mycket annorlunda jämfört med svensk ? 3.0 4.0 

Kan ni beskriva hur man lagar era favoritmaträtter ? 4.0 4.0 

Kan ni förklara vad ni saknar mest hemifrån era länder ? 3.0 3.0 

Tror ni att jag skulle klara att vara lärare ? 3.0 3.0 

Förutom svenska är finska , romani , yiddish , meänkali och samiska 

officiella språk . 4.0 4.0 

I många länder måste man ju betala för att läsa på universitet , men i 

Sverige får man betalt . 3.0 3.0 

 

 

 

 

 


