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SweLL promises (main)
1. Deliver a well-annotated (gold standard) corpus of L2 essays
• 600 essays, approx 100 per CEFR levels A1-C1 + 100 for control L1 learner corpus
• Incl manual error annotation & manually checked linguistic annotation
• Make available for research (and public?)

à

SweLL promises (main)
2. Set a platform (and workflow) for
• Continuous upload of new essays
• Manual error-annotation
• Automatic linguistic annotation

à

à

SweLL promises (main)
• Set a platform for browsing L2 essays
• in concordance fashion (+parallel view)
• In full text fashion

Why Swe-Clarin turné on L2 searches NOW?
• To get input from L2 researchers on the issue of relevant searches
• To evaluate possibilities to adapt to YOUR needs!
• Please, don’t be critical of what you see today,
• Think constructively of what could/should be done to improve/extend functionalities

• A follow-up turné workshop
• once SweLL project is over and
• there are new L2 search possibilities/functionalities

SweLL - corpus design
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Metadata in SweLL corpus…
• …reflects individual parameters of the authors
•
•
•
•
•
•
•

Gender / unknown
Age / year of birth in a 5-year spans
First language
Knowledge of other languages / situations where languages are used
Residence time in Sweden (in total, not the date of arrival)
Education level
…

• … describes the task and settings
•
•
•
•
•
•
•
•

Title
Handouts
Reference materials
Time allowed
Home assignment vs exam
Grades / performance
No school or teacher information
…

• …
SweLL metadata forms: Personal information https://goo.gl/cPEyGT Task https://goo.gl/Zm9yhy Individual essay https://goo.gl/Y3h6w6

SweLL pilot corpus
• TISUS-texts (Stockholm university)

• 105 essays from TISUS exams, from May 2006

• SW1203 (Gothenburg university)

• 141 essays from 54 students (approx 3 essays per student), from HT12 & VT13
• Preparatory course for TISUS exam, relatively advanced levels

• SpIn (Center för språkintroduktion, Gothenburg):

• 144 essays from 85 students, 2013-2016 (some essays are not yet transcribed)
• Courses for newly arrived, preparation before upper-secondary school
(gymnasium), relatively low levels

SweLL pilot in numbers
141
390

Elena Volodina, Ildikó Pilán, Ingegerd Enström, Lorena Llozhi, Peter Lundkvist, Gunlög Sundberg,
Monica Sandell. 2016. SweLL on the rise: Swedish Learner Language corpus for European Reference
Level studies. Proceedings of LREC 2016, Slovenia.
https://arxiv.org/pdf/1604.06583v1.pdf

TISUS

Tisus -korpusen
inlärartexter i svenska som andraspråk på avancerad nivå
skrivna av blivande högskolestudenter på prov den 16 maj 2006
projektledare gunlög sundberg
forskningsassistent peter lundkvist
Språkbanken Göteborg, Elena Volodina

Test i svenska för universitets- och
högskolestudier - Tisus
• Behörighetsgivande prov i svenska språket. Avsett för personer med utländsk
gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som
saknar betyg i svenska.
• Godkänt ska motsvara godkänt betyg från gymnasiets kurs i svenska/svenska som
andraspråk 3.
• Ges 2 ggr per år i hela världen
• 1. Läsfärdighet
2. Muntlig färdighet
• 3. Skriftlig färdighet
• Du ska kunna skriva en självständig och tydlig resonerande text på ett generellt plan
om ett givet tema.

2017

2016

2015

1272

1 146

977

Stockholm

398

335

334

Linköping

112

117

58

Lund

129

137

127

Malmö

139

108

72

Umeå

54

44

38

Uppsala

106

112

75

Utlandet

334

293

273

Antal testdeltagare
varav i

Tisus 2017
Flest testtagare på följande orter:
Aten (25), Dubai (18), Istanbul (18),
Gillette, New Jersey (14), Zürich (13),
Berlin (11)

2018-05-16

Provet i maj 2006
• Ämne Stress
• Skriv ett debattinlägg till en dagstidning. Skriv en sammanhängande text på
400-450 ord, med en inledande faktadel …. och en resonerande del….
• + Faktablad A4 med citat från forskning, fakta och åsikter samt nyckelord
att inspireras av.
• Tid: 2 tim 30 min
• Hjälpmedel: En svensk-svensk ordbok
• Tillstånd
• Jag tillåter härmed att min skrivna text från Tisus-provet den 16 maj 2006
får läggas in i en textkorpus för att användas till forskning i svenska som
andraspråk.

Sociolingvistiska bakgrundsvariabler
• Antal texter 105 testtagare
•
•
•
•
•

Ålder
Kön
Tid i Sverige
Utbildningsnivå
Modersmål

• Resultat

17 – 45 år
(de flesta 20 år, median 24 år)
67 kvinnor, 38 män
2 mån – 22 år
28 olika
(2017: eng, ty, sv, grek, arab, fr, ital, sp, ry, po, ned)

68 G, 27 U samt 5 rest skriv, 4 rest läs, 1 rest munta

Kategoriseringar i korpusen
•
•
•
•
•

Ålder
Kön
Tid i Sverige
Utbildning
Modersmål

1. 16-24 år 2. 25-34 år 3. 35-44 år
(M) Man (K) Kvinna
Anges i månader eller år
1. 0-6 år 2. 7-9 år 3. 10-13 år 4. …
Informantens modersmål, i vissa fall två

• Skribenterna är kategoriserade och grupperade på samma sätt som sfikorpusen vid Göteborgs universitet för att möjliggöra jämförelser mellan
lägre och högre nivåer av inlärarspråk

Resultat på provet som helhet
• LF, MF, SF är omsatta till Betyg 1--5
• LÄS

• LF 1
• LF 2
• S:a

3-5 är G

Resultat på läsförståelseprov 1; maxpoängen är 27
Resultat på läsförståelseprov 2; maxpoängen är 15
Summan på de två läsförståelseproven har multiplicerats med två olika faktorer, 1,48 för LF 1 och 1,33 för LF 2

Betygsgränserna för läsförståelseprovet är 20 = 2 / 40 = 3 / 48 = 4 / 55 = 5
• SKRIV

Resultat på det skriftliga provet har betygsskalan 1- 5
Betygsgränserna för det skriftliga provet är 5 = 2 / 8,5 = 3 / 11 = 4 / 14 = 5

• MUNTA

Resultat på det muntliga provet har betygsskalan 1- 5

• Slutbetyg

Betyg på hela provet, antingen Godkänd eller Underkänd

Arbetsprocess
• Handskrivna texter
• Transkriberade i Word av en person (IK)
• Kontrollerade och reliabilitetsprövade av annan person (PL)
• Lingvistiskt annoterade på Språkbanken (först ITG) , exempelvis
ordklasstagg, lemma m.m.
• Inte felannoterade på normavvikelser
• Införd i KORP under lösenordsskyddade korpusar

Digitalisering
• Nytt stycket
• Indrag med tabben
• Nytt stycke har markerats med enter-knappen (oberoende av var på
raden texten slutar). Skribentens styckeindelning framgår alltså alltid
om ibland än bara med hjälp av dolda tecken.
• Avstavning
• Skribentens avstavningar markeras med (-) oberoende av var på raden
texten hamnar. Detta innebär dock att avstavade ord och eventuella
sammansättningar med bindestreck inte kan särskiljas.

Exempel: TISUS 1 OCH TISUS 8
• Stress i dagenssamhälle
• Stress är ett ord som nästan alla känna till. Studenter klagar på att de är stressiga på
grund av studier. Arbetstagare är också stressad av mycket arbetsbelastning. Stress
kan komma i många form, men den vanligaste är psykiska ohälsa.
•
Socialstyrelsen hävdar att sambandet mellan arbetsrelaterad stress och
psykisk ohälsa är vetenskapligt styrkt. Frågan är: kan man ta bort stress från
människor genom att göra vissa åtgärder på arbetsplatsen?
• ----------------• Vad är det alltså som har gått fel med det svenska arbetslivet? Hur går det till att en
stor del av befolkningen går in i väggen på grund av för mycket stress av arbete
medan en annan del människor lidar stress för att de har lugnt jobb alls?
• Det låter paradoxt, men det är på grund av arbets-lösheten att folk jobbar så
mycket.

C-uppsatser:
Emma Helen Danielsson

Om partikelverb i Tisus-uppsatser på olika nivåer Vt 1999

Charlotte Jansson

Studie av perceptionsverb samt kognitionsverb i Tisustest Vt 1999

Tiia Ojala

Man måste kunna påverka människors tänkandet. Grammatiska fel i Tisusuppsatser Vt 2004

Vendela Blomström

Lån och självständighet i utländska studenters skriftliga prov vt 2004

Cecilia Carlsen
•

Sara Rösare

Oppfølging av utenlandske studenter Korrelasjonsundersøkelse av
opptakskrav i norsk, Test i norsk – høyere nivå og Trinn 3-eksamen
Vilken hjälp har andraspråksbrukare av automatisk grammatikkontroll? Hur
grammatikkontrollen i Granska respektive Word klarar att korrigera
inkongruens i nominalfraser i andraspråksbrukares texter på olika
interimspråksnivåer

AN
• Noora Jäntti
Utveckling av nominalfraser i svenska som
andraspråk - En studie av komplexitet och korrekthet i nominalfraser
hos vuxna skribenter
• Eva-Lena Stål
Grammatiska metaforer - skriftspråklig
språkutveckling mot avancerad litteracitet? - En longitudinell studie av
texter skrivna av andraspråksstudenter i en svensk universitetskontext
• Ylva Olausson Akademiskt ordförråd under utveckling: med fokus
på substantiv i Tisustexter
• Gustav Olars
Att bygga ett kommunikativt scenario Om
problematiken i att skriva kommunikativt i en provsituation

YO
• Syftet är att beskriva hur lexikala särdrag, med fokus på substantiv, skiljer sig mellan
godkända och underkända texter och därmed eventuellt påverkar bedömningen av Tisus
skriftliga del.
• 32 Tisustexter, 16 godkända och 16 underkända
• Analyser: nominalkvot, substantiviska sammansättningar samt jämförelser med innehållet i
Svensk akademisk ordlista (AO) och i frekvensbaserade ordlistor från bloggkorpus.
• Resultat: Det finns ett samband mellan andelen substantiv i texten och bedömningen. Fler
substantiv ger en mer förtätad text, och ganska ofta ett högre betyg.
• Vidare är substantiviska sammansättningar samt de nominaliseringar och övriga ord som
sammanfaller med AO mer frekventa i de 16 godkända texterna jämfört med de
underkända

Silje Karin Ragnhildstveit 2017
Genus og transfer når norsk er andrespråk. Tre korpusbaserte studier

hvordan voksne andrespråksinnlærere av norsk lærer seg bruk av grammatisk genus, (maskulinum (m.), femininum
(f.), nøytrum (n.)), og hvordan morsmålet eventuelt påvirker dette.
Datamaterialet er andrespråksinnlæreres skriftlige tekster (500 stk.), hentet fra ASK – Norsk andrespråkskorpus.
Resultatene viser at det ikke er til hjelp å ha et morsmål med genus: tysk, spansk eller nederlandsk, fremfor å ha et
uten: vietnamesisk eller engelsk. Tvert imot viser funnene at de vietnamesiske informantene stort sett bruker genus
mer korrekt enn de andre informantene.
Resultatene viser også at det ikke er til hjelp å ha et genussystem som er likt det norske: det tyske, fremfor å ha et
genussystem som er forskjellig: det spanske og det nederlandske.
Funnene viser at det å lære seg genus i norsk er styrt av signalvaliditeten til de ulike ordene som markerer genus:
hvor ofte de forekommer i det norske språket, og hvor sikker man kan være på at de er en genusmarkør. I
avhandlingen er det på empirisk grunnlag utarbeidet en signalvaliditetsakse som forteller at bestemthetsendelsen
er den beste genusmarkøren, bilen (m.), boka (f.), huset (n.), at den ubestemte artikkelen er den nest beste, en bil
(m.), ei bok (f.), et hus (n.), etterfulgt av possessiver, f.eks. min, di, ditt, og demonstrativer, f.eks. den, det. Til slutt på
aksen kommer adjektiv, som er den dårligste genusmarkøren, rød bil (m.), rød bok (f.), rødt hus (n.).
Kort oppsummert markerer andrespråksinnlærerne oftest korrekt genus ved bruk av de beste genusmarkørene og
sjeldnere ved bruk av de dårlige.

SW1203 - allmänt
• Mode:

• Uppsatserna skrevs för hand, i tentasalen
• Inga hjälpmedel var tillåtna, förutom handout för ämnet
• Tre tillfällen för samma studenter (54 st):
•
•
•
•

Inträdesprov (52 st),
Mitterminsprov (41 st),
Slutprov (45 st)
Omprov (3 st)

• Totalt 141 uppsatser

• Tid: 3,5 timmar per uppsats
• Forskare bakom: Ingegerd Enström

Databearbetning
• Transkription
• Anonymisering
• Nivåbedömning (GERS / CEFR skala)
• Två specialister individuellt och i diskussion med varandra
• https://spraakbanken.gu.se/sites/spraakbanken.gu.se/files/Bedomningar_SW
1203.pdf

• Automatisk annotering med lingvistisk data
• Sparv pipeline (Språkbanken-Text): grundformer, ordklasser, morfosyntaktiska former, syntaktiska roller, semantisk information, …

Nivåbedömning

Nivåbedömning - resultat
• B1: 40 st
• B2: 71 st
• C1: 23 st
• C2: 7 st

Nivåer i SW1203
80
71

70
60
50
40

40

30

23

20
7

10
0
B1

B2

C1

C2

Tasks
• Ett brev till politikerna kommunen
https://spraakbanken.gu.se/sites/spraakbanken.gu.se/files/SW1203_BrevTillPolitiker.pdf
• Det goda livet
https://spraakbanken.gu.se/sites/spraakbanken.gu.se/files/SW1203_DetGodaLivet.pdf
• Internet som mötesplats
https://spraakbanken.gu.se/sites/spraakbanken.gu.se/files/SW1203_InternetMotesplats.
pdf
• Traditioner och traditioners betydelse
https://spraakbanken.gu.se/sites/spraakbanken.gu.se/files/SW1203_Traditioner.pdf
• Familjtyper
• Turism
• Yttrandefrihet
• Engelska som världsspråk

Tillgänglighet
• Begränsad, för forskning
• För att få tillgång – maila Elena Volodina
elena.volodina@svenska.gu.se
• Ligger i Korp, och (snart) i Strix

SpIn - allmänt
• Mode:
•
•
•
•

Uppsatserna skrevs för hand, i tentasalen
Inga hjälpmedel var tillåtna, förutom handout för ämnet
Uppsatserna skrevs var 7.de vecka, om olika ämnen
Lägre nivåer är välrepresenterade

• Forskare bakom: Elena Volodina

Databearbetning
• Transkription
• Anonymisering
• Nivåbedömning (GERS / CEFR skala)

• Direkt i skolan, av minst 2 lärare
• En mängd uppsatser (esp. A1) är ännu inte transkriberade, och finns inte med
i statistiken

• Manuell annotering för topics
• Automatisk annotering med lingvistisk data

• Sparv pipeline (Språkbanken-Text): grundformer, ordklasser, morfosyntaktiska former, syntaktiska roller, semantisk information, …

Nivåbedömning - resultat
• A1: 16 st
• A2: 83 st
• B1: 42 st
• B2: 2 st

Nivåer i SpIn

90

83

80
70
60
50
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40
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2
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B1

B2

Tillgänglighet
• Begränsad, för forskning – i framtiden
• återstår att kontrollera anonymiseringen

Studier med bakgrund i SweLL-pilot
• SweLLex: produktiv ordlista
•
•
•
•
•

http://cental.uclouvain.be/cefrlex/svalex/ (program)
https://spraakbanken.gu.se/eng/research/icall/swellex
http://www.ep.liu.se/ecp/130/010/ecp16130010.pdf (artikel)
http://www.ep.liu.se/ecp/130/001/ecp16130001.pdf (artikel)
… (flertal artiklar)

• TextEval: automatisk läsbarhetsbedömning av texter
• https://spraakbanken.gu.se/larkalabb/texteval (program)
• https://spraakbanken.gu.se/sites/spraakbanken.gu.se/files/COLING_2016.pdf
(artikel)
• … (flertal artiklar)

Exempeluppsats
•

å min fritid brukar jag gå hem efter skolan. Då vådrett blir mörkt. När jag går hem ser jag att min mamma lagade mat för mig som jag tycker om. Efter
maten diskar jag eller min mamma. Och sen gör jag mina läxor om det finns, i mitt rum. Efter läxor tittar jag på TV om det finns en bra film eller en TVprogram som jag gillar eller spelar jag på dator. Jag tycker om att lyssnar på musik, i skolan, i hemma eller när jag promenerar ensam.

•

Jag brukar att sova klockan halv elva, ibland klockan elva och vaknar jag klockan sex varje morgon men bara i veckan. På helgen sover jag klockan 2
eller 3 och vaknar klockan 12.

•

På helgen går jag och mina kompisar på bio eller till femman för att handla kläder eller andra saker... När vi blir hungrig går vi på kondition eller på mc
donalds. Sen kommer jag hem och hjälper till min mamma att laga mat även om jag inte gillar det. Men jag kan inte krossa min mammas hjörtat. @
Därt att hon går till skolan också, hon blir trött när hon kom hem. Jag hjälper också henne på hennes läxor men ibland. @

•

Jag tycker om att läsa böcker på helgen. Jag tycker om att spela volleyboll med mina kompisar på sommaren trotts att jag inte kan. Jag tycker om att
simma men jag kan inte gå här i Sverige. i Danmark simmade jag mycket nästa varjedag därför att jag var alltid ledig.

•

Hoppas att sommaren komma snart därför att det är jättekallt, jag kan inte gå ut eller stanna i ute.

•

Jag gör inte så många saker på min fritid. Det är allt.

Studier med bakgrund i SweLL-pilot
• Siwoco: automatisk bedömning av ordskomplexitet
• https://spraakbanken.gu.se/larkalabb/siwoco (program)
• David Alfter, Elena Volodina. 2018. Towards Single Word Lexical Complexity
Prediction. Proceedings of NAACL workshop on Building Educational
Applications

Referera till SweLL pilot
• Elena Volodina, Ildikó Pilán, Ingegerd Enström, Lorena Llozhi, Peter
Lundkvist, Gunlög Sundberg, Monica Sandell. 2016. SweLL on the rise:
Swedish Learner Language corpus for European Reference Level
studies. Proceedings of LREC 2016, Slovenia.
https://arxiv.org/pdf/1604.06583v1.pdf

To round it off…
• SweLL corpus differs from SweLL pilot in that:
• It will have error annotation
• …will be structured in a parallel fashion and
• …come with a number of associated tools for reuse in other projects (to
ensure comparability between the resources

Det går inte att visa bilden.

COCTAILL time
• COCTAILL - Corpus of CEFR Textbooks as Input for
Learner Level modeling
• January 2013-October 2014
• CLT-funded (University of Gothenburg)

45

Det går inte att visa bilden.

Brewing COCTAILL

46

Det går inte att visa bilden.

COCTAILL content “ingredients”

47

COCTAILL composition

List of topics

List of genre families

List of pedagogical markup

Det går inte att visa bilden.

COCTAILL quantitative explorations:
target skills across levels

52

Det går inte att visa bilden.

COCTAILL quantitative explorations:
topics across levels

53

Det går inte att visa bilden.

COCTAILL-based studies

• Readability classification of texts

• https://spraakbanken.gu.se/larkalabb/texteval (program)

• Automatic sentence selection by CEFR levels

• PhD thesis by Ildikó Pilán
• Number of articles, see
https://spraakbanken.gu.se/eng/research/icall/sentence-readability
• Application: https://spraakbanken.gu.se/larkalabb/hitex

• SVALex – productive word list

• https://spraakbanken.gu.se/eng/research/icall/svalex

• More: https://spraakbanken.gu.se/eng/research/icall/coctaill
54
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COCTAILL availability
• Freely available in Korp
• In a “scrambled sentence” order
• Cite:
Elena Volodina, Ildikó Pilán, Stian Rødven Eide and Hannes Heidarsson. 2014.
You get what you annotate: a pedagogically annotated corpus of coursebooks
for Swedish as a Second Language. Proceedings of the third workshop on NLP
for computer-assisted language learning. NEALT Proceedings Series 22 /
Linköping Electronic Conference Proceedings 107: 128–144.
http://www.ep.liu.se/ecp/107/010/ecp14107010.pdf
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