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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)



Läskunnighet: Sverige

● PIAAC studie 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.



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



Vad kan vi göra?

● Mål: återanvända korpusar för att stödja språkinlärning

Korpusar

advancerade 

intermediate 

nybörjare

TEXTER / MENINGAR

advancerade 
övningar 

intermediate övningar 

nybörjarövningar

ÖVNINGAR

Hur kan vi automatisk bedömma textsvårighet 
(läsbarhet) på text eller  meningsnivå?  



Common European 
Framework of Reference (CEFR)

Kan inte ...

Kan det mesta



Data



COCTAILL

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

● Januari 2013-oktober 2014
● CLT-finansierat (Center for Language Technology, GU)
● A1-C1 nivåer (ej C2)

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. NEALT Proceedings Series 22



COCTAILL korpus



COCTAILL “ingredienser” 



Resurser



  

SVALex - 
receptivt ordförråd 

CLT

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

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



  

CLT

   travel (verb)
   read (verb)

Browsing 
SVALex

 

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

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


Kelly listan

• Moderna språk (9 st)

• Mest frekventa ord

• Från webb-korpusar (min 100 mln löpord)

• Objektivt urval kontra subjektivt bedömning

• Indelning in i CEFR-nivåer

ID Raw freq WPM CEFR 
levels

Source Grammar Swedish items 
for translation

Word 
classes

Example

1319 7920 69.47 A1 SweWaC en häst noun-en



Experimenter



Läsbarhetsexperimenter

● Maskininlärningsmetoder för automatisk klassificiering 

(WEKA, scikit-learn)
● Text- och meningsnivå
● Baserad på COCTAILL korpusen
● 5 CEFR nivåer (A1-C1)
● 61 olika lingvistiska särdrag



Från kursböcker till automatisk CEFR-nivå bedömning

kursböcker 
(träningsdata)

maskininlärning
(övervakad 

träning)

särdrag tränad
klassificierare

ordklass 
taggar ordböcker

läsbarhetsstudier språkinlärnings
-resurser

dependens-
relationer

80% korrekt 
(texter)

63% korrekt 
(meningar)



Särdrag



Online verktyg för textbedömning



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



Framtida planer och behov

● “Meningsnivå” korpus (upptäckt av svåra meningar i texter)

→ Utvärdering 2015 - en mindre mängd av data samlats in 

● Analys av ordkomplexitet 
● Läsförståelse → stöd (länkning till lexikala resurser, mm.)
● Logga elevernas interaktion med texterna och hjälpmedel
● Ytterligare utvärdering med lärare och elever
● Samarbete (Språkrådet mm.)
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