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Själv-presentation: Elena Volodina

● 1998 PhD i Lingvistik (Moskva, Ryssland)

● 2008 MA i Språkteknologi (Göteborg, Sverige) 

 
● 2010 - ...  Forskningsingenjör 

Språkbanken, UGOT

● Lärka utveckling
● ICALL forskning
● Svenska som andraspråk (L2)-  

resurser och algoritmer
● Infrastruktur för L2 svenska
● ...

“Teachers never tell 
you their first names 
because they don't want 
you to Google them”

https://spraakbanken.gu.se/eng/personal/elena



  

Några förkortningar

Swedish Learner Language

Andraspråk, samt främmande språk

Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies

Common European Framework of 
Reference for Languages 
Gemensam Europeiska Referensramen 
för Språk

SweLL

L2

PIAAC

CEFR
aka 

GERS
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Fokus på läskunnighet

● Nederländsk studie: 

→ Genomsnittlig läskompetens  ~B1 nivå

Velleman, E., van der Geest, T.: Online test tool to determine the CEFR reading 
comprehension level of text. Procedia Computer Science 27 (2014)

Kan inte ... Kan det mesta
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Läskunnighet: Sverige

● PIAAC studie (2013) med fokus på läskunnighet

● Sverige bland 5 “bästa” av 23 länder i genomsnitt

● Störst klyfta mellan infödda och icke-infödda invånare 

→ låg anställningsbarhet 

→ större risk för dålig hälsa

OECD. 2013. OECD Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult Skills.
PIAAC. 2013. Survey of Adult Skills (PIAAC).
SCB. 2013. Tema utbildning, rapport 2013:2, Den internationella undersökningen av vuxnas 
färdigheter. Statistiska centralbyrån.
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Societal need
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Citizens with foreign background, 2002-2015

2015: av 9,9 mln invånare, 2,2 mln har utländsk bakgrund, dvs 22,2 %
 (Statistiska centralbyrån) 

Samhällsbehov
Medborgare med utländsk bakgrund, Sverige, 2002-20015
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Vad kan vi göra (med NLP)?
orsak- och symtombehandling



  

Datorverktyg för L2 språkinlärning

Målgrupp

Språkförmåga

Resurser

Verktyg

Prototyp

Utvärdering

...



  

Datorverktyg för L2 språkinlärning

Vuxna

Barn

Analfabeter

Dyslektiker

osv

 

Målgrupp



  

Datorverktyg för L2 språkinlärning

Språkförmåga

Tala

Skriva

Höra

Läsa

Uttala

Ordförråd

Grammatik

 



  

Datorverktyg för L2 språkinlärning

Resurser

Ordlistor

Grammatikregler

Textexempel

Uppsatser

osv

 

Verktyg

Ordklasstaggare

Lemmatiserare

Meningsläsbarhet

Textläsbarhet

osv

 



  

Datorverktyg för L2 språkinlärning

Resurser Verktyg



  

Datorverktyg för L2 språkinlärning



  

Datorverktyg för L2 språkinlärning



  

Datorverktyg för L2 språkinlärning

Applikation-Applikation-
utveckling och underhåll utveckling och underhåll 

versusversus

Prototyp-Prototyp-
utveckling och utvärderingutveckling och utvärdering



  

Datorverktyg för L2 språkinlärning

Målgrupp

Språkförmågor

Resurser

Verktyg

Prototyp
+ utvärdering
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Vad är infrastruktur?
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En elektronisk 
forskningsinfrastruktur

● (fri tillgänglig) data i elektronisk format

●  teknisk  plattform  för  att utforska  data,  inkl. verktyg och 
algoritmer för analysen och visualisering av datan

● en verktygslåda med tekniska  lösningar för insamling och 
bearbetning av ny data (inkl bl.a. automatisk annotering)

● ett nätverk med experter inom relevanta områden, inkl. bl.a. 
juridiska och etiska frågor



  

Hur kan vi hjälpa till?

● Samla och annotera data (L2 uppsatser, felloggar, ...)  

● Utveckla verktyg för L2 dataanalys (e.g uppsatser)

● Utveckla expertkunskap för att kunna

➔ stödja forskning inom L2 svenska
➔ stödja L2 kursboksförfattare, L2 lärare, L2 

bedömmare
➔ stödja  undervisning av blivande L2 lärare   
➔...och genom detta stödja undervisning av 

L2 studenter
     



  

Partners

● Göteborgs universitet: NLP, L2, språkbedömning
Elena Volodina, Julia Prentice, Monica Reichenberg

● Stockholm universitet: NLP, L2
Mats Wirén, Gunlög Sundberg

● Uppsala universitet: NLP
Beata Megyesi

● Umeå universitet: L2/bedömning 
Lena Granstedt



  

Guess what?

● Riksbankens Jubileumsfond, 
infrastruktur projektet IN16-0464:1

● 7 mln

● 2017-2019
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●  L2 uppsatser (skriftspråk)
●  Loggar från online övningar (läsförsåelse, hörförståelse, 

vokabulär och grammatik)  

● INGEN taldata – än så länge

● målgrupp: vuxna L2 inlärare

Vår primära fokus



  

Våra löfte
För att tillgodose (bl.a. dessa) behov syftar SweLL till att 
skapa en infrastruktur som består av:

●     en portal för datainsamling, både för import från filer  
    och via online övningar

●     verktyg för analys av inlärarspråk
●     en L2-korpus på ca 600 texter annoterade med bl.a. fel
●     sökmöjligheter för L2-material, såsom sökningar på 

    behärskningsnivåer och grammatiska strukturer

● Materialet och verktyg kommer att tillgängliggöras genom 
Språkbanken.
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Problem 1: 
avsaknad av L2 data

● Digitaliserad L2 produktion är svårt att samla

– kan INTE laddas från webben 

– behov av medföljande tillstånd

– behov att ta reda på inlärarvariabler (kön, ålder, 
modersmål, osv.)

● Vi behöver en infrastruktur för insamling av 

– L2 produktion

– loggar över fel

– osv
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Problem 2:  
avsaknad av koordinering av insatser

● Typ av variabler, tillstånd, dataformat bör koordineras 
mellan flera intresserade parter 

● Digitalisering samt annotering av stora arkiv med 
elevproduktion  (t.ex. Nationella prov i svenka och 
svenska som andraspråk)
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Problem 3: 
avsaknad av metoder/algoritmer  

för bearbetning av inlärardata

● NLP metoder/algoritmer ej anpassade att hantera 
avvikelser i L2 språk

● Felannotering av L2 uppsatser
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GUI for students
(student view)

GUI for 
assessors/
teachers

(assessor view)

GUI for 
researhers
(researcher
 view)

Det ultimata målet



  

Natural Language Processing 

för språkinlärning

Skrivstöd (verktyg)

Upsatsbedömning

Feldetektering

Automatisk återkoppling

Nya aktiviteter/övningar 
för studenter och lärare

SUPER-nya resurser 
och algoritmer

Stöd till utveckling av 
språkfärdigheter för  

den nya millenium

Loggning av resultat och 
individanpassning

You name it....



 29

Första steg och pilotstudier

● Data: insamling och digitalisering

– SweLL korpus 

– The Uppsala Corpus of Student Writings
● Resurser:  t.ex. SweLLex – L2 produktivt lexikon

● Algoritmer: t.ex. L2 felnormalizering

● Användaranpassade tools: 

– L2 annoterings pipeline: SweGRAM

– Klassificering av L2 uppsatser (Lärka-baserad online 
verktyg) 
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Data
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SweLL – en korpus med L2 uppsatser 
●  Från A1 till C1, totalt 339 digitaliserade 

●  Lingvistikt annoterade texter

●  Pågående studier: 

✔ skapa ordlista med aktiv vokabulär (SweLLex)

✔ skapa en metod att länka nya uppsatser till uppnådd CEFR nivå

●  Framöver:

✔ Annotera fel

✔ Aktiv grammatik per nivå 
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SweLL korpus
core data
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SweLL korpus
core data
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SweLL korpus
core data
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SweLL korpus
core data



  

Digitalisering
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The Uppsala Corpus of Student Writings
referenskorpus (monitor corpus)



Normalisering

Tokenisering

Menings-
segmentering

Ordklasstaggning

Lemmatisering

Parsning

Stavningskontroll
Grammatikkontroll

The Uppsala Corpus of Student Writings
referenskorpus



Normalisering

Tokenisering

Menings-
segmentering

Ordklasstaggning

Lemmatisering

ParsningSärskrivningar

Rättstavning

Kvantitativ 
analys

Grammatik-
kontroll

The Uppsala Corpus of Student Writings
referenskorpus



Normalisering

Tokenisering

Menings-
segmentering

Ordklasstaggning

Lemmatisering

ParsningSärskrivningar

Rättstavning

Kvantitativ 
analys

word till text

Svannotate
Stagger

Svannotate
Stagger

HunPoS
Stagger
Efselab

HistNorm
Granska

Stagger
Efselab

MaltParser

Grammatik-
kontroll

The Uppsala Corpus of Student Writings
referenskorpus
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Nästa steg för vår core korpus

● Manuell felannotering

● Normalisering, dvs omskrivning till en “förståelig” version, vilket 
medför bl.a. en del av hypotisering av vad en inlärare menar
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Resurser



  

SweLLex
L2 produktivt ordförråd

Total    5,475           

http://vocabulary.englishprofile.org/staticfiles/about.html user: englishprofile
password: vocabulary



  

SVALex - 
receptivt ordförråd 

Total          15,681           15,681                1,426             8,362         

http://cental.uclouvain.be/svalex/



 

SVALex vs SweLLex, att studera
 

http://cental.uclouvain.be/svalex/
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Algoritmer



  

● Levenstein distance (as is)
– Funkar bra på avancerade nivåer (editeringsavstånd 1)

– Misslyckas på lägre nivåer (vid flera editeringar)

● Levenstein distance (för historiska texter)

● LanguageTool + kandidatrankning
● 73% korrekt vid urvalet av passande alternativ 

● Misslyckas att identifiera approx 30% stavfel

L2 normalisering på ordnivå



  

HitEx – “hitta exempel”

● En algoritm för urval av meningar  från 
korpusar/texter som kan användas för övningar 
(samling av L2 övningsloggar)

● Viktiga drag:
– 5 CEFR nivåer

– Kontextoberoende

– Möjlighet att filtrera meningar med “känsliga” ord 

– Pedagogisk filtrering för ordförråd (baserad på SVALex)

– Representativitet / Typiskhet (baserad på MI värden 
from Korp) osv.



  

Analys av L2 texter

● Nivåbedömning (CEFR) 
– för L2 uppsatser & läsförståelsetexter (lästexter) 

– CEFR nivåer (A1-C1) + extra indikatorer (e.g. LIX)
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Nästa steg för utveckling av verktyg

● Normalisering av uppsatser på frasnivån, osv.

● Feldetektering (behöver att identifiera vilka fel vi ska satsa 
på, samt felannotera ett urval av datan)

● ...
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User-oriented tools



  http://stp.lingfil.uu.se/swegram



  

SweGRAM annoteringspipeline



  

SweGRAM visualiseringar



Kvantitativ analys av elevtexter

Statistisk sammanställning:
• Antal tokens, meningar och hela texter och 

genomsnittlig längd för dessa
• Fördelning av ordklasser med eller utan morfologiska 

särdrag
• Ordföljd baserat på syntax
• Läsbarhetsmått: LIX, OVIX, nominalkvot
• Jämförelser mellan olika grupper definierade av 

användaren



Kvantitativ analys av elevtexter
Metadata

Prov: GY
År/terminer: HT08, HT09, 
VT02, VT03, VT04, VT08, 
VT09, HT10, VT10
Genrer: BESK, _, UTR, ARG
Betyg: G, VG, IG, MVG
Kön: _, M, K
Ämnen: SVAS, SV
Tillstånd: ET
Utbildningar_
Format_
Orter_

Texter: 209
Meningar: 7516
Ord: 127331
Tokens: 140616
Särskrivningar: 12
Felstavningar: 859

Genomsnittlig ordlängd: 4.87 tecken
Genomsnittlig meningslängd: 18.71 ord
Genomsnittlig textlängd (tokens): 672.80 
tokens
Genomsnittligt antal felstavningar per 
text: 4.11

Ord med fler än 5 tecken: 41364
Ord med färre än 5 tecken: 72185
Ord med exakt 5 tecken: 13782



Kvantitativ analys av elevtexter: 
felstavningar

Fel Rätt
tv TV
imorrn imorgon
kakibyxor khakibyxor
Dokysåpor Dokusåpor
skillda skilda
Farmoden Farmodern
svällter svälter
Ihopskrynklade hopskrynklade
cafét caféet
idéen idén
års-åldern årsåldern
hjälva hjälpa
massajen massagen
your jour
oengagerande engagerande 
imorrn imorgon
andledning anledning



Kvantitativ analys av elevtexter

Ordklass (Tagg) Förekomster    Procentandel
Verb (VB)       6794          17.54%
Substantiv (NN) 6650          17.17%
Pronomen (PN) 3559 9.19%
Preposition (PP)       3378 8.72%
Adverb (AB) 3205 8.27%
Adjektiv (JJ)       2497 6.45%
Skiljetecken (MAD) 2221 5.73%
Konjunktion (KN) 2004 5.17%
Determinerare (DT) 1700 4.39%
...



Visualisering: 
Fördelning av ordklasser



Visualisering



Visualisering: 
Genomsnittlig tokenlängd per årskurs



• Förfina analysverktygen för att anpassa till L2-texter
– Vidareutveckling av rättning av stavning och grammatik;

• Skapa en verktygskedja som möjliggör rättning av automatisk 
lingvistisk analys av L2-texter;

• Utveckla visualiseringsverktyg för kvantitativ analys
– Idag kan data läses in i Excel

• Genomföra preliminära studier baserat på kvantitativ analys

Framtiden



  

L2 textbedömning (CEFR nivåer)



  

https://spraakbanken.gu.se/larkalabb/texteval/



  

Exempel på en L2 uppsats
Berätta om dig själv! – B1
Jag heter NN some är 18 år.Jag kom i Sverige 2012 sedan började jag skolan 
efter några månader.Just nu bor jag ensam på en egen lägenhet som ligger i 
NN.
Jag bara studera 4 ämne i skolan och på frididen träna jag på gym och ibland 
jag går på bibiliotek eftersom vill jag lära mig mer svenska och engelska.
Jag har sökt sommarjobb också, hoppas att kan hitta jag nån jobb under 
sommern annars det bli jätte tråkig.
jag har två kompisar som hete NN och NN de är från NN-land också jag 
älskar de för att när jag behöver hjälp de hjälpar gärna mig och jag också 
hjälpa de.
Jag vill gärna bli sjukskörtöske i framm tiden för att jag vill hjälpar andra 
människor som behöver hjälp.
Min drömar är en dag kan jag tala perfekt svenska och engelska sen vill jag 
resa i andra länder och besök de andra människor med andra kultor och tala 
som de har. Jag vill gärna känna mig många nya saker.
Mina intressant är spela fotboll, resa, träna på gym, och hitta en yrke som 
passar mig bra. Det är allt.



  

L2 “alternativ” data (loggar)

https://spraakbanken.gu.se/larkalabb/exeval   

https://spraakbanken.gu.se/larkalabb/exeval


  

L2 “alternativ” data (loggar)
https://spraakbanken.gu.se/larkalabb/wordguess



  

Arbetsflöde (när allt är klart)

Essays

Filförberedelse
Filupload

Metadata registrering
<Digitalisering (M)>

Export till textformat (A)

Normalisering
 stavfel (A)

 frasfel/kongruens (A)
 ordföljd (SA)
 ordval (SA)

 ...

Felannotering
 enl feltaxonomi, 
delvis automatisk

Lingvistisk 
annotering

 tokenisering 
 lemmatisering

 syntaktisk annotation

Initiell annotering
Tokenisering (A)

Lemmatisering (A)
NER (A)?

Anonymisering (A)?

Analys
Nivåbedömning (A)

Topik klassificering (A)?
Genre klassificering (A)?

L2 vs L1 
(eg overuse, underuse)?

Sökmiljö (STRIX)
 enl specifikationer

Annoteringsmiljö
manuella annoteringar

korrigeringar



  

Next step - reliability of tools
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Vart ska det leda?
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GUI for students
(student view)

GUI for 
assessors/
teachers

(assessor view)

GUI for 
researchers
(researcher
 view)

Det ultimata målet



Tack!

Frågor?
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