
Invigning av Swe-Clarins verktygslåda – e-vetenskap för humaniora och samhällsvetenskap

Tid: Fredag 7/10 kl. 10–20
Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, 412 56 Göteborg 

Program

Stenasalen Övriga lokaler i huset

10.00 Introduktion till dagen

Forskarperspektiv och forskarerfarenheter Verktygsstationer och demobord

10.10 Swegram – ett verktyg för automatisk analys av svenska (elev)texter 
Anne Palmér, Uppsala universitet

(med lunchpaus 11.40–12.40)

– Verktygslådans handbok

– Ordbilder – ordens bästa vänner

– Entitetsuppmärkning

– Sparv – annotering av egen text

– Korp – ett mångsidigt forskningsverktyg

– Verktyg för processning och analys av tal

– Svenska dialektkartor på sekunden

– Universal dependencies för svenska

– Länkning av parallella texter

– Textprofilering utifrån (ett 40-tal) 
läsbarhetsmått

(Fika ställs fram under eftermiddagen)

10.45 Översättningsanalys och transnationell litteraturhistorieskrivning: 
Emelie Flygare Carlén på tyska och tjeckiska
Jenny Bergenmar, Göteborgs universitet

11.20 Mot en syntaktisk annotering av den svenska teckenspråkskorpusen
Johanna Mesch, Stockholms universitet

11.55 Lunchpaus (lunchbuffé finns framdukad)

13.00 Huvudrörelser som prominensmarkörer i talad diskurs: behovet och 
utvecklingen av en ”rörelsedetektor” för audiovisuella taldatabaser  
Gilbert Ambrazaitis, Lunds universitet

13.35 Sägenkartan – ett digitalt folkminnesarkiv 
Fredrik Skott,  Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

14.10 Databasen GaW: ett exempel på digital humaniora 
Maria Ågren, Uppsala universitet

14.45 Brev, band och belägg: En undersökning av hur folkminnen skapas
Susanne Nylund Skog, Institutet för språk och folkminnen

15.20 Telegrafi på distans: Hur en ny teknik beskrevs i Aftonbladet, från 
1830-tal till 1860-tal
Johan Jarlbrink, Umeå universitet

Högtidlig invigning av Swe-Clarins verktygslåda

16.00 Pam Fredman, Göteborgs universitets rektor

16.10 Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie

16.25 Björn Halleröd, huvudsekreterare för RFI

16.45 Lars Borin, nationell koordinator för Swe-Clarin

17.00 Mingel med förfriskningar

19.50 Slut



Sammanfattningar av presentationerna

Swegram – ett verktyg för automatisk analys av svenska (elev)texter (Anne Palmér, Uppsala universitet)

Vid föredraget presenterar jag och visar praktiskt ett nyligen konstruerat 
verktyg för automatisk textanalys, speciellt anpassat för analys av 
elevtexter. Verktyget har tagits fram vid Uppsala universitet i ett samarbete
mellan Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 
och datorlingvister vid Institutionen för lingvistik och filologi, anslutna till

Swe-Clarin. Swegram utför lingvistisk annotering av texter, statistiska 
analyser och sökningar på specifika ord eller ordklasser. Hösten 2016 
prövar vi och finslipar verktygets olika funktioner. Föredraget kommer att 
handla om hur jag som språkforskare och provkonstruktör kan använda 
verktyget i min forskning.

Översättningsanalys och transnationell litteraturhistorieskrivning: Emelie Flygare Carlén på tyska och tjeckiska (Jenny Bergenmar, Göteborgs 
universitet)

I projektet Swedish Women Writers on Export in the Nineteenth 

Century undersöks spridning och reception av svensk skönlitteratur under 
1800-talet utifrån fem författare som både representerar olika tidsperioder 
och genrer. Översättningar är ett viktigt källmaterial som vittnar både om 
spridning och reception. Utifrån översättningar till tyska och tjeckiska av 

Emilie Flygare Carléns roman Ett köpmanshus i skärgården (1859) 
diskuteras hur språkteknologiska metoder kan bidra till att svara på frågor 
om ”cultural translation”, det vill säga hur den svenska texten och kulturen
representeras på främmande språk.

Mot en syntaktisk annotering av den svenska teckenspråkskorpusen (Johanna Mesch, Stockholms universitet)

Arbetet med att skapa den svenska teckenspråkskorpusen (SSLC) 
påbörjades 2003. Korpusen består av 24 timmar video innehållande 
monologer och dialoger med 42 tecknare, allt fördelat över 300 filer, varav
98 är annoterade i den senaste distributionen. All annotering görs i ELAN 
och har hittills omfattat teckenglosor, ordklass för respektive glosa samt 
översättning av yttranden till svenska. Målet med den nya syntaktiska 
annoteringen är att tillföra en analys av satser och dess struktur, baserat på 

semantiska och prosodiska kriterier. Hittills har ungefär 24 filer annoterats 
med syntaktisk struktur. I ett ytterligare steg gör vi en mappning av denna 
struktur till syntaktiska kategorier enligt universal dependencies (UD). 
Syftet med detta är att göra SSLC mer tillgänglig för 
språkteknologivärlden och samtidigt få del av de resultat som kan bli 
följden när språkteknologivärlden tillämpar sina verktyg på svenska 
teckenspråksdata.

Huvudrörelser som prominensmarkörer i talad diskurs: behovet och utvecklingen av en ”rörelsedetektor” för audiovisuella taldatabaser (Gilbert 
Ambrazaitis, Lunds universitet)

Inom det MAW-finansierade projektet Multimodal prominens: Hur verbala
och visuella signaler samverkar för att förmedla små skillnader i 
informationsstruktur undersöker vi hur huvud- och ögonbrynsrörelser 
(”visuell prosodi”) koordineras med språkmelodin (”verbal prosodi”) för 
att framhäva ord i det talade språket. Ett metodologiskt grundproblem i 
detta projekt utgörs av registreringen av huvud- och ögonbrynsrörelser i 
videomaterial. I en första delstudie har vi annoterat rörelser för hand hos 
några av SVT Rapports nyhetsuppläsare i ett 30-tal nyhetsinslag. Denna 
metod är både tidskrävande och även principiellt problematisk, då frågan 
om objektivitet vid annoteringen inte är helt trivial. Här uppstår behovet 
av ett system för maskinell igenkänning av huvud- och ögonbrynsrörelser 

utifrån videomaterial, och det är utvecklingen av en sådan 
”rörelsedetektor” som Swe-Clarin (Johan Frid; Lunds universitet) för 
närvarade arbetar med, baserat på vår manuellt annoterade databas. 
Målsättningen är att kunna skapa en större audiovisuell taldatabas med 
annoteringar av huvud- och ögonbrynsrörelser som kan möjliggöra studier 
av multimodal prosodi, både inom projektet Multimodal prominens och 
framöver.   

Jag kommer att kortfattat presentera MAW-projektet Multimodal 
prominens samt våra aktuella framgångar med den Swe-Clarin-stödda 
utvecklingen av ”rörelsedetektorn”.

Sägenkartan – ett digitalt folkminnesarkiv (Fredrik Skott,  Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg)

I Institutet för språk och folkminnens samlingar finns resultatet av över 
hundra års arbete med att dokumentera folklig kultur. Under föredraget 
presenteras det pågående arbetet med att skapa en digital plattform för 
dessa samlingar: ett digitalt arkiv vari äldre klassificeringar bryts, olika 

materialkategorier sammanförs och samlingarna kontextualiseras med det 
övergripande syftet att inte bara tillgängliggöra utan också öka 
samlingarnas användbarhet och relevans för såväl en intresserad allmänhet
som forskare av olika discipliner.

Databasen GaW: ett exempel på digital humaniora (Maria Ågren, Uppsala universitet)

Forskningsprojektet Gender and Work bedrevs 2010–2014 vid Historiska 
institutionen vid Uppsala universitet. Dess övergripande syfte var att öka 
kunskapen om mäns och kvinnors arbete i äldre tid. Tack vara förnyad 
finansiering kommer projektet att fortsätta till 2021.

Den övergripande fråga vi ställer inom projektet är: Hur försörjde sig 

män och kvinnor i Sverige i det förflutna?

Frågan ska uppfattas mycket konkret. Vad som intresserar oss är inte 
allmänna, svepande svar som ”människor försörjde sig på jordbruk” eller 
”de flesta var bönder”. Det visste vi redan. Vad vi söker efter är den 
konkreta arbetsdelningen:

– Vem gjorde vad?
– I vilka sammanhang?
– Vad betydde arbetet för den som utförde det?

– Vad betydde arbetsdelningen för samhället i stort?

Trots att detta är mycket grundläggande frågor är det någonting vi vet 
förhållandevis lite om. Vad gjorde egentligen en bonde på dagarna, rent 
praktiskt? Vad gjorde hans hustru, hans dräng och hans barn? Såg det olika
ut i olika delar av landet? Förändrades det över tid? Eller om vi tittar i ett 
hantverkarhushåll: vilka arbetsuppgifter sköttes av mästaren? Vad gjordes 
av lärlingarna och gesällerna? Vad gjorde hantverkarhustrun? Vad gjorde 
egentligen en adelsman?

För att kunna besvara dessa frågor, lät projektet konstruera den på 
många sätt unika databasen GaW. Min presentation tar sikte på att 
beskriva databasen, hur den kan användas, samt vilka de viktigaste 
resultaten av projektet hittills har varit.

Brev, band och belägg: En undersökning av hur folkminnen skapas (Susanne Nylund Skog, Institutet för språk och folkminnen)

I föredraget tar jag min utgångspunkt i Karl Gösta Gilstrings (1915–1986) 
samling vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU). Samlingen 
innehåller drygt 8000 original brev och 250 timmar inspelningar som 
genererat 70 000 uppteckningar av folkminnen, fördelade på 117 
sockensamlingar ordnade efter innehåll (ULMA 34838). I ett pågående 

forskningsprojekt undersöker jag hur dessa brev och inspelningar 
omvandlades till uppteckningar och kom att förstås som folkminnen och 
som ett svenskt kulturarv. I föredraget diskuterar jag de metodologiska 
utmaningar projektet reser och lägger fram några språkteknologiska 
önskemål som skulle underlätta forskningsprocessen.

Telegrafi på distans: Hur en ny teknik beskrevs i Aftonbladet, från 1830-tal till 1860-tal (Johan Jarlbrink, Umeå universitet)

När äldre tidningsmaterial digitaliseras skapas nya möjligheter att med 
digitala metoder hitta mönster i stora mängder text. I en studie om den 
elektriska telegrafens etablering och spridning har jag distansläst texterna 
om den nya tekniken i Aftonbladet. Tidigare har telegrafen ofta beskrivits 
som en närmast andlig kommunikationsform som bar på utopiska 
förhoppningar om framsteg, mänsklig frigörelse och kommunikation 
oberoende av geografiska begränsningar. I en digital bearbetning av 

Aftonbladets samtliga texter om den nya tekniken framträder emellertid 
helt andra berättelser: snarare än andlig kommunikation handlar det om 
nedblåsta telegrafstolpar och priset på kopparkabel,  och oftare än 
kommunikation oberoende av geografi handlar det om de havsbottnar som
satte gränserna för hur kablarna kunde dras. Vanligare än utopiska 
föreställningar är texterna om byråkratiska regleringar. Betraktad på 
distans framträder den nya tekniken som mer jordnära.


