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Lärka är ett verktyg som kan användas för att stödja inlärning av lingvistiska kategorier 
genom användning av korpusar och korpusannotationer. Lärka erbjuder övningar och 
tester för ordklasser (POS), syntaktiska funktioner (SYNT) och semantiska roller (SEM). 
Studenternas svar loggas anonymt till servern för senare analys. Studenter kan öppna 
statistiksidan med alla övningar de har gjort och alla svarsalternativ de har valt, och spara 
informationen för sin egen användning eller kopiera den till läraren. På så vis kan 
studenterna lätt hålla koll på vad de behöver öva, men också sin progression och det ger 
dem ett gott underlag för att kunna be om förtydliganden från lärare. 

Under 2014 genomfördes en studie med flera studentgrupper vid Uppsala universitet och 
Göteborgs universitet. Syftet var att studera hur bra studenterna behärskar det lingvistiska 
metaspråket och därmed lokalisera problemområden. Studenterna deltog i 1-3 
laborationer med Lärka, där de först gjorde diagnoser, sedan övade i självstudieläget, och 
avslutade med diagnoser för att se om de förbättrat sina resultat. Dessutom kunde de 
använda Lärka utanför klassrummet. I slutet av kursen fyllde de i en utvärdering. Vi 
loggade 39339 svar från studenter under perioden 10 februari-26 augusti 2014. 

Studenterna var säkrare på ordklasser (78% korrekt i diagnosläget) jämfört med 
syntaktiska relationer (56% korrekt) och semantiska roller. (68% korrekt). Detta 
överensstämmer väl med tendensen i studier från England (t.ex. Alderson & Hudson 
2013). Däremot verkar dessa studenter osäkrare på syntaktiska relationer är spanska 
studenter (jfr Corona och Mur-Duenas 2010).  

De svenska studenterna tycks sämre än såväl engelska som spanska studenter på 
substantiv och verb. Men de tycks betydligt säkrare än engelska studenter på 
prepositioner, och de klarar kategorin determinerare bättre än studenterna i den engelska 
studien klarar bestämd artikel, dock är de inte lika säkra som de spanska studenterna på 
dessa kategorier. Studierna inte är helt jämförbara, men ger en fingervisning. 
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