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Vår uppgift:  1. identifiera relevant vokabulär för svenska L2 inlärare
                      2. på flera utvecklingsnivåer (enligt GERS/CEFR)

Mer exakt:  Vilka ord på vilka nivåer? Hur många ord?

Fokus på: receptiv vokabulär (ej produktiv)

Till att börja med ...
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NLP:  språkmodellering för åtskilliga uppgifter, t.ex. maskinöversättning, 
röstigenkänning, läsbarhetsanalys, osv. 

Psykologi: t.ex. för att hitta samband mellan ordfrekvenser och hur 
snabbt man förstår eller lär sig dessa ord 

Språkinlärning: bestämma kursplanens omfång, förbereda förenklade 
läsmaterial, lexikon, tester, språkbedömning, osv.

                  A reader should know 95-98% of the running words 
in a text to understand it correctly 

(Laufer and Ravenhorst-Kalovski, 2010) 

Vem behöver ordlistor?
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Kelly  -  baserad på L1 korpus (2010), länkad till CEFR, ej validerad 
(Kilgarriff et al., 2014)

Lexin – flera källor, inga rekommendationer om inlärarnivåer (Hult et 
al., 2010) 

Base Vocabulary Pool - baserad på L1 korpus  (Forsbom, 2006)

Akademiska ordlista – baserad på korpusar med akademiska 
uppsatser, domänspecifik, syftar på universitetsstudenter med redan 
stark svenska (Carlund et al., 2012). Ej länkad till färdighetsnivåer.

Alternativ till SVALex
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Pedagogiska ramverket
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●  CEFR – Common European 
       Framework of Reference

● GERS – Gemensam Europeiska
       Referensramen för Språk

●  6 utvecklingsnivåer

 
 

Pedagogiska ramverket
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●  Kan-göra påståenden - vocabulary range (A2):

Has sufficient vocabulary to conduct routine, everyday transactions 
involving familiar situations and topics.

Has sufficient vocabulary for the expression of basic communicative 
needs.

Has sufficient vocabulary for coping with simple survival needs.

 
 

Pedagogiska ramverket
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●  Kan-göra  påståenden -  vocabulary range (A2):

Has sufficient vocabulary to conduct routine, everyday transactions 
involving familiar situations and topics.

Has sufficient vocabulary for the expression of basic communicative 
needs.

Has sufficient vocabulary for coping with simple survival needs.

 
 

Pedagogiska ramverket
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●  Reference Level Descriptions är under utveckling för 
individuella språk för att stödja tolkning av CEFR beskrivningar

Carla Marello (2012). <http://www.euralex.org/elx_proceedings/ 
Euralex2012/pp328-335%20Marello.pdf>

or 

<http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/dnr_EN.asp?> 

 … svenska är dock inte bland dessa språk



 
 

1. Data: korpus med kursböcker, 
       Digitaisera, annotatera, länka till CEFR

2. Metod: distribuerade frekvenser 
        

3. Resultat: analys av listan & jämförelse
         med andra lexikala resurser

4. Manuell rensning
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Process. Att ta fram en lista

Data: COCTAILL korpus

• COCTAILL - Corpus of CEFR Textbooks as Input  for 
Learner Level modeling 

• januari 2013-oktober 2014

• CLT-finansierad (Göteborgs Universitet)

 
 

COCTAILL  
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Frekvensberäkningar  
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Inspirerad av FLELex  - François et al. (2014) 

Lemgram-baserad  - grundform + ordklass; inkl. flerordsenheter 

Tar hänsyn till spridning - rå frekvenser är normaliserade med en 
“dispersion” index (Carroll et al., 1971; François et al., 2014)

Mycket detaljerad statistik  – rå & dispersed statistik finns för varje 
kursbok för vidareanalys



 
 

Manuell rensning
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Initiell kontroll – av ingångar som inte fått en lemma 

 
 

Manuell rensning
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Automatisk kontroll  - jämföra ingångar i SVALex med ingångar i  Base 
Vocabulary Pool, Lexin och Kelly

Manuelll analys – med fokus på SVALex ingångar som inte finns med I 
de andra lexikala resurserna 

 
 

Zero-träff-ingångar: 6 189 (0-0-0 träffar)
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Sammansättningar ~80%: högjämföra, klokttro, femhundra, byxben, astråkig

Flerordsenheter ~15%: bre ut sig, från och med nu, betala kalaset

Interjektioner ~0,6%: hahaha, nehej, skål

Förkortningar ~1%: ekr, od, odyl, dl, kvm, msk

Moderna / vardagliga ord?  app, gin, luska, larva, fniss

Alternativ stavning: förrn, alp, likasom

 
 

SVALex lista
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Total   15,681    15,681     1,426     8,362         
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   travel (verb)
   read (verb)

Sökning i 
SVALex
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Sökning i SVALex: Demo 

http://cental.uclouvain.be/svalex/ 
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   A1      new items only
   A2      new items only
   B1      new items only
   B2      new items only
   C1      new items only

Search item:

Filters

Central/peripheral
Category (abbr, words,
phrases, idioms, compounds)

Parts of speech

Grammar (???)

Domains

Usage/style

Hapaxes

x x
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Clear filters

 Användargränssnitt
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x x

Select

Clear filters

Search results
A2, new items (2432 hits)

fastighet noun A2
fattig  adjective A2, B1, B2, C1
favoritblomma
favoritcitat
favoritdjur
favoritfärg
favoritförfattare
favoritmusiker
favoritnamn
favoritord
feber noun A2, B1, B2 
feberfri
febertermometer
februari
fem
femtio
festmat
fet
figur
fika
fika
fikapaus

Choose level
   A1      new items only
   A2      new items only
   B1      new items only
   B2      new items only
   C1      new items only

Search item:

Filters

Central/peripheral
Category (abbr, words, 
phrases, idioms, compounds)

Parts of speech

Grammar (???)

Domains

Usage/style

Hapaxes
Save list

 Användargränssnitt
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x x

Select

Clear filters

Search results
A2, new items (2432 hits)

fastighet noun A2
fattig  adjective A2, B1, B2, C1
favoritblomma
favoritcitat
favoritdjur
favoritfärg
favoritförfattare
favoritmusiker
favoritnamn
favoritord
feber noun A2, B1, B2 
feberfri
febertermometer
februari
fem
femtio
festmat
fet
figur
fika
fika
fikapaus

feber  noun  A2, B1, B2
    feber, febers, febern, febrar, febrarna

1. hög temperatur i kroppen
    English: fever, temperature
    Examples: 
    * febern steg framåt kvällen
    * barnet hade 39 graders feber
    * på morgonen hade febern gått ner
     * feber|fri
     * feber|nedsättande
     * feber|sjukdom

    COCTAILL examples:
    * Jag har ganska hög feber och ont i halsen.[A2]
    * Några av dem blir mycket sjuka med feber, värk i 
lederna och ibland ansiktsförlamning. [B1]

     DOMAIN:
     * Health status, Ailment, Symptom, Experiencer  
[FrameNet], Medicine [Simple]

     Related words [Health status]:
aidssjuk, allmänbefinnande, anemisk, ansiktssmärta, ... 

2. upphetsat tillstånd
     Examples: 
     * guld|feber
     * res|feber
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   A1      new items only
   A2      new items only
   B1      new items only
   B2      new items only
   C1      new items only
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Category (abbr, words, 
phrases, idioms, compounds)
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Grammar (???)

Domains

Usage/style

Hapaxes
Save list

 Anvädargränssnitt
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 Användargränssnitt: inspirerad av

 English Vocabulary Profile 

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

user: englishprofile

password: vocabulary

 
 

1. Filtrera listan för central & perifirär vokabulär + möjligen utöka

2. Länka till andra lexikala resurser och därmed berika med mer 
information (förklaringar, domäner, synonymer, osv.)

3. Användargränssnitt: presentation av lista och sökning

4. Validering (användarstudier)
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Framtida planer
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Tack!Tack!


