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Vi kommer att presentera en ny resurs för svenska, SweLL, en digital korpus med 339 L2-
uppsatser som är länkade till uppnådda nivåer enligt den Europeiska Referensramen, CEFR. 
Behovet av en sådan resurs kommer från det faktum att det praktiskt taget saknas digitaliserade 
uppsatser för andraspråksforskning för svenska. Delvis är det på grund av att en sådan insamling 
är mycket mödosam och tidskrävande, och delvis för att man får övertyga varje student att skriva 
på ett tillstånd som ska tillåta forskare och andra användare att studera materialet. Tillgång till 
digitaliserade L2-uppsatser kan emellertid stödja analys av L2-språk som i sin tur kan förbättra 
undervisning, optimera författande av läromaterial och tester, och inte minst stödja utvecklingen 
av automatiserade metoder för L2-språkanalys som så gott som saknas för svenska. 

SweLL – (corpus of) Swedish Learner Language - består i nuläget av tre delkorpusar: 

• SpIn – 144 uppsatser från Centrum för Språkintroduktion, A1-B1, som innehåller 2 853 
meningar och 32 825 ord. Insamling har pågått sedan 2013. 

• SW1203 – 90 L2-uppsatser från Göteborgs Universitet på B1-C1 nivåer, där studenterna 
inom en och samma kurs skrev minst 3 uppsatser. Innehåller 3 152 meningar/52 017 ord. 

• Tisus – 105 L2-uppsatser från skriftliga prov i svenska för universitetsstudier från 
Stockholm Universitet, 2006. Innehåller 9 373 meningar och 144 087 ord. 

Alla uppsatser har annoterats med en uppnådd CEFR nivå. Detta gjordes av minst 2 bedömare 
som är tränade inom CEFR-bedömning. För en SW1203 delkorpus har vi räknat 
interreliabilitetstest som har nått 0.80 enligt Krippendorff's alpha, vilket motsvarar en god 
annoteringskvalitet. Dessutom, innehåller varje uppsats rik metainformation om både författarna 
och uppsatserna: ålder, kön, modersmål, utbildningsnivå, (i vissa delkorpusar) vistelsetid i 
Sverige; typ av uppsats (prov, etc), tillgång till resurser, titel, och för vissa delkorpusar ämne, 
genre och betyg. Lingvistisk annotation har lagts till automatiskt med hjälp av Korp-pipeline och 
innehåller ordklasser, grundformer, morfosyntaktisk och syntaktisk information.   

I nuläget ligger alla delkopusar i Korp och kan användas antingen öppet (SpIn) eller för forskning 
(SW1203 och Tisus). Under presentationen kommer vi att demonstrera olika sökningar i 
materialet, samt titta närmare på vad det är för slags ord som finns med i delkorpusarna. Vilka 
ordklasser finns representerade? Abstrakta? Konkreta? Frekvens (hög-, lågfrekventa ord)? 
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