
Information till lärare 

Tack för att du/ni medverkar i projektet SweLL, Swedish Learner Language, genom att samla in               
texter skrivna av elever (minst 16 år gamla) med annat modersmål än svenska. Med dessa texter                
kommer vi att kunna skapa en plattform för att samla in, digitalisera, normalisera, lingvistiskt              
annotera och elektroniskt tillgängliggöra texter skrivna av inlärare av svenska som har ett annat              
modersmål än svenska. Plattformen kommer att kunna användas inom andraspråksforskning,          
exempelvis inom lexikonstudier som behöver autentiskt material för att kunna besvara frågor om             
hur ordförrådet utvecklas, inom studier om morfologi och syntax för att kunna utveckla teorier              
och metoder i andraspråksinlärning, o.s.v. Plattformen kommer även att kunna användas av            
lärare och inlärare av svenska genom exempelvis sökmöjligheter inom andraspråksmaterial,          
såsom sökningar på behärskningsnivåer samt lexikala och grammatiska strukturer. Vi kommer           
att använda materialet för att utveckla övningar för elever så att de kan träna och förbättra sin                 
förmåga utifrån den nivå som de befinner sig på. 

Innan texter kan samlas in måste du försäkra dig om att eleven har fyllt 16 (i annat fall krävs                   
vårdnadshavares tillstånd). Varje elev ska skriva under en samtyckesblankett         
(https://goo.gl/5hKuew, som också bifogas). Dessa finns översatta till de vanligaste          
invandrarspråken. För att avidentifiera eleven kommer varje elev sedan att få ett eget ID-nummer              
(SweLL-ID) som säkerställer elevens anonymitet i portalen. 

Samla in texter – texterna som samlas in kan vara antingen i digital form eller handskrivna. Du                 
måste kontrollera att varje text har en uppsatstitel i de fall titeln finns med i originalet. För                 
betygsatta uppgifter ska även elevens betyg på uppgiften stå angivet på texten. Du ska även               
skriva in elevens SweLL-ID på texten och elevens namn ska döljas (t.ex genom en “post-it”lapp               
eller en strykpenna). 

Samla in metadata - Du ska också samla in information om eleven (https://goo.gl/cPEyGT),             
och om skrivuppgiften (https://goo.gl/Zm9yhy), båda blanketter bifogas. Informationen om         
eleven behöver bara skrivas en gång per elev även om eleven medverkar flera gånger under               
projektets gång. Information om skrivuppgiften behöver skrivas för varje ny skrivuppgift du har             
gett eleverna. Du paketerar sedan informationsblanketten om skrivuppgiften och alla de           
uppsatser eleverna skrivit inom den aktuella skrivuppgiften. Digitala texter sparas på ett            
USB-minne, medan handskrivna uppsatser skannas och filerna sparas på ett USB-minne. Alla            
blanketter (samtycke, skrivuppgiftsblanketter, individuella skrivuppgiftsblanketter, information      
om eleven och ett usb-minne) ska förvaras i ett kassaskåp på skolan. En projektassistent kommer               
därefter och hämtar materialet, d.v.s. USB-minnet och medföljande blanketter, periodvis          
(exempelvis var tredje månad)  från skolan. 

https://goo.gl/5hKuew
https://goo.gl/cPEyGT
https://goo.gl/Zm9yhy


Ett arvode kommer att utbetalas för den tid som du lagt ner på arbetet med insamling av texter                  
med tillhörande informationsblad. Anteckna gärna tiden som du lagt ned. 

Vi samlar inte information om dig som lärare så du förblir anonym i projektet. Du som                
deltagande lärare kan välja att avbryta ditt deltagande i projektet när som helst under projektets               
gång och utan att behöva förklara varför. 

Checklista / Lathund 

 Uppgift Approx 
tidsåtgång 

Kommentar 

1 Introducera SweLL projektet för eleverna.  
 
Görs en gång per (återkommande) elevgrupp 

  

2 (Hjälpa eleven att) fylla i samtyckesblanketten.  
 
Görs innan uppsatsskrivande. Görs en gång per deltagande elev och period 
(t.ex. Läsåret 2018-2019).  
Där så är möjligt och behövs, samtyckesblanketter på relevanta språk ska 
användas som stöd. Fyll dock i den svenska blanketten. Länken till 
blanketterna på befintliga språk kommer snart.  
Svenska: https://goo.gl/5hKuew 

  

3 (Hjälpa eleven att) fylla i informationsblanketten om eleven.  
 
Görs innan uppsatsskrivande. Görs en gång per deltagande elev. SweLL-ID 
ska tilldelas till varje ny elev. SweLL-ID består av skolans “bokstav” och 
ett löpande nummer, t.ex. A1. 

 
 
Informationen ska registreras i ett “SweLL journal” där man länkar 
elevnamnen med tilldelade SweLL-IDs: 

  

https://goo.gl/5hKuew


 
Där det är möjligt och behövs ska blanketter på relevanta språk  användas. 
Fyll dock den svenska blanketten. Länken till blanketterna på befintliga 
språk:  
Svenska: https://goo.gl/cPEyGT 
 
Länken till SweLL-journal template: https://goo.gl/7sP6hH  
 

4 Fyll i blanketten Information om skrivuppgiften.  
Skanna skrivuppgiften och allt material som eleven fått för att 
genomföra skrivuppgiften. Filen ska namnges efter Task-ID. 
Om det blir fler filer, så ska bokstäver användas för att skilja 
mellan dessa, t.ex. Task-IDa, Task-IDb, ... 
 
Görs under eller efter uppsatsskrivande. Görs för varje ny uppgift, men 
bara en gång för hela elevgruppen. Task-ID ska tilldelas för varje ny 
uppgift. Task-ID består av skolans “bokstav” + T + löpnummer, t.ex. AT1: 

SweLL-ID, Task-ID och Essay-ID ska synas på uppsatsen.  
Länk till blanketten: https://goo.gl/9KFKnM 

  

5 Fylla i blanketten med information om elevens individuella 
skrivuppgift. 
 
Görs efter att bedömning av uppsatser är klar. Essay-ID ska tilldelas varje 
uppsats och registreras i SweLL-journalen. Essay-ID  består av SweLL-ID 
+ Task-ID, t.ex. A1AT1: 
 

  

https://goo.gl/cPEyGT
https://goo.gl/7sP6hH
https://goo.gl/9KFKnM


Länk till blanketten: https://goo.gl/Y3h6w6  

6 Spara uppsatser på ett usb-minne (tilldelas av 
SweLL-assistenten vid första besöket). Namnet på filen ska 
motsvara Essay-ID, och alla sidor i uppsatsen ska hänga ihop i 
en fil. Alternativt, kan lärare spara alla inscannade uppsatser 
som ett stort PDF-dokument för att spara tid. Essay-ID ska då 
synas på varje uppsatssida. Projektassistenten får då dela upp 
den ihopslagna filen i enskilda filer per uppsats, namngivna 
som <essay-ID>.pdf. 
 
Görs efter att uppsatsbedömningar är klara. Essay-ID ska synas på 
uppsatsen, helst på varje inscannad sida.  
Digitala uppsatser kopieras som de är (med tillägg av Essay-ID och 
borttagning av elevens namn om det funnits med). 
Handskrivna uppsatser ska skannas och kopieras till ett usb-minne. 
Kontrollera att elevers namn inte syns. Om de finns med, klistra gärna en 
“post-it” lapp ovanpå namnet så att vi inte har namnet med på kopian.  
Kontrollera gärna att allt som ska synas, kan synas på inskannade 
uppsatser.  

  

7 Alla dokument och usb-minnet ska förvaras i ett säkert skåp 
(kassaskåp) tills SweLL-assistenten hämtar dessa. 
 
Vid hämtning ska SweLL-journalen kopieras och originalet ska lämnas i 
skolan för att användas vidare för både återkommande och nya elever. 

  

8 En gång per bestämd period ska du fylla i arvodesblankett och 
få ersättning.  
 
Mer information och länkar om detta tillkommer. 

  

9 Ställ frågor och rapportera problem till swell@svenska.gu.se   

 

 

https://goo.gl/Y3h6w6





