
2020-12-09

1

Morfologisk profilering av 
svenska som andraspråk

Forskarseminariet i nordiska språk och svensk översättning, Helsingfors universitet 
(9 dec. 2020)

Therese Lindström Tiedemann*, Beatrice Silén*, Stellan Petersson1, Maisa Lauriala* 
*=Helsingfors universitet, 1 = Göteborgs universitet

P17-0716:1 

L2Profiles

“L2profiler”
Utveckling av lexikala och 

grammatiska kompetenser i 
invandrarsvenska 

Projekt finansierat av: 
Riksbankens jubileumsfond (2018–2020 
(2021)) P17-0716:1 (gemensam ansökan 
Elena & Therese)
https://rj.se/anslag/2017/development-of-lexical-and-
grammatical-competences-in-immigrant-swedish/

Samarbete:
Svenska språket, Göteborgs universitet 
och Nordica, Helsingfors universitet

Projektledare: Elena Volodina, Göteborgs 
universitet

Hemsida:
https://spraakbanken.gu.se/en/projects/l2profiles

https://rj.se/anslag/2017/development-of-lexical-and-grammatical-competences-in-immigrant-swedish/
https://spraakbanken.gu.se/en/projects/l2profiles


2020-12-09

2

“Profilering”

Data → “Typers” frekvens → 
översiktsbild över utvecklingen 
(Granfelt & Ågren 2014)

Profiling → CEFR 
referensnivådeskriptorer: 
Profile Deutsch; English Profile

Jfr även Lexical Frequency Profile 
(Laufer & Nation 1995, Laufer 
2005)

Ursprung: Speech disorder 
research (Crystal, 1976); spreds 
sen till SLA (Clahsen 1985; 2012)
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I dag

● Varför morfologi?
● Annotering
● Ex ord
● Ex namn
● Homografer
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Varför morfologi?

Varför morfologi?
● L1 och L2 forskning – ordförrådet viktigt för förståelse (Mochizuki & Aizawa 

2000, Schmitt & Meara 1997, Amirjalili and Akbar Jabbari, 2018: 3; Sukying, 
2020)

● Ordförrådsforskning (Nagy et al 2013:3) – morfologi och ordfamiljer (Bauer 
m.fl. 1993))

● Inbyggt i vokabulärtest 
(t.ex. Word part levels test Webb & Sasao 2017; Vocabulary levels test 
Nation 1983, Webb m.fl. 2017; LFP Laufer & Nation 1995)
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Varför morfologi?
● L1 och L2 forskning – ordförrådet viktigt för förståelse (Mochizuki & Aizawa 

2000, Schmitt & Meara 1997, Amirjalili and Akbar Jabbari, 2018: 3; Sukying, 
2020)

● Ordförrådsforskning (Nagy et al 2013:3) – morfologi och ordfamiljer (Bauer 
m.fl. 1993))

● Inbyggt i vokabulärtest 
(t.ex. Word part levels test Webb & Sasao 2017; Vocabulary levels test 
Nation 1983, Webb m.fl. 2017; LFP Laufer & Nation 1995)

→ ordfamiljer vore intressant
→ ordfamilj och morfeminformation behövs för att utveckla test för 
svenska såsom internationella test

Annoteringsarbetet
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Data
Lemgram + betydelse extraherade ur:

● Coctaill-korpusen (Volodina et al., 2014) – kursböcker Svenska som 
andraspråk (sverigesvenska). (CEFR-nivåer) 

● SweLL-pilot-korpusen (Volodina et al., 2016) – inlärartexter A1–C1 

Annoteringens utveckling
1. Legato – annoteringsverktyg – första runda under hösten 2019 (Beatrice och 

Stellan)
○ Mål: annotera med ett L2 perspektiv
○ Resultat: Jämförelse visade på många fall med olika resonemang

2. Ny analys baserad på Svensk ordbok
3. Samarbete med redaktionen för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien: 

deras morfemanalys (utan morfemtyp) direkt inne i Legato
4. Runda där 4 annoterade samma 100 x 4, jämförde (per 100), omannoterade

○ (automatisk jämförelse (Yousuf
5. Resten uppdelat på 3 annoterare – jämförelse på morfemnivå

○ Beatrice och Stellan – tillgång till sina tidigare annoteringar
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Annotering i Legato 
(utv. David Alfter m.fl., vidareutv. Yousuf Ali Mohammed)

Legato (v, 1): Alfter, D., Lindström Tiedemann, T & Volodina, E. (2019)
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Annotering i Legato
Morfemens typ

● Rot
● Prefix
● Böjningsändelse
● Avledningssuffix
● Fogemorfem
● ?

● rr (“real root”) - t.ex. kaotisk -> 
r:kaot
rr:kaos
s:isk

Ordbyggnad

● Rotlexem, t.ex. läsa, saga
● Avledning, t.ex. orolig, teknik
● Sammansättning, t.ex. sysselsätta, utanför
● Lexikaliserad

○ Flerordsenheter, t.ex. i alla fall
○ Namn som t.ex. Aftonbladet, Svenska 

Akademien
○ Ord som oftast eller alltid förekommer i 

pluralis, t.ex. sötsaker
● Förkortning, t.ex. AB, jfr -> analyseras inte
● Unknown, t.ex. personnamn

Samarbete med redaktionen för SO och SAOL
● SO och SAOL inne i Legato

○ Morfemtyp saknas
○ Fogemorfem särskiljs inte
○ Måste ändå titta i svenska.se ofta
○ Även SAOB, SAG, KORP, SALDO
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Morfologisk analys i SO

Exempel och diskussion
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-e i slutet av substantiv 

Ordböjning Sammansättning Avledning

Typ 1: Pojk-e, -ar pojkskola pojkaktig böjningsändelse

Typ 2: Rik-e, -en Riksdag
Riksarkiv

avledningssuffix

Minn-e, -en
(minn-as)

Minnesalbum
Minnesstund

Typ 3: Aktie, -r Aktieägare -e är del av roten

-a i slutet av verb – avledning eller böjning?

Verb Imperativ Presens Analys

läsa läs läs-er böjningsändelse

tala tala talar avledningssuffix

planera planera planerar avledningssuffix

kräkas kräks kräks böjningsändelse
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Svenska ord: sammansättningar eller avledningar?
SO Vår analys

åtala å⎸tal▪a r:å
r:tal 
s:a

ogilla o⎸gill▪a p:o
r:gill
s:a

ombud om⎸bud (p?)/r:om
r:bud

missförstånd miss⎸för▪stånd (p?)r:miss
p:för
r:stånd

Inlånade ord: Sammansättningar eller avledningar?
SO Vår analys

affär af▪fär p:af
r:fär

Etym: à faire

alfabet alfa▪bet ?:alfa
?:bet

Etym: Lat. alphabétum till 
alpha och beta
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Vilka delar består avledningen av?

SO Vår analys

Religion re▪lig▪ion p:re
r:lig
s:ion

Eller r:relig?

Kaotisk kaot▪isk r:kaot
s:isk
rr:kaos

Refräng refr▪äng r:refr 
s:äng (jfr gratäng, maräng)

Semester sem▪ester Etym. från lat. via ty. 
Semestris (sex + mensis
‘månader’)

Vilka delar består avledningen av?

SO Vår analys

Religion re▪lig▪ion p:re
r:lig
s:ion

Kaotisk kaot▪isk r:kaot
s:isk
rr:kaos

Refräng refr▪äng r:refr 
S:äng (jfr gratäng, maräng)

Semester sem▪ester r:se 
r:mest 
s:er
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Analys av ord med -graf, -krat, -log och -nom

● Vi ser -graf, -krat, -log och -nom som rötter som kan specificeras av olika 
prefix. 

foto-graf-(i) tele-graf-(i) etno-graf-(i)

demo-krat-(i) arist-o-krat-(i) byrå-krat-(i)

psyk-o-log-(i) geo-log-(i) bio-log-(i)

Exempel: p:eko p:agr

r:nom f:o

(s:i) r:nom

(s:i)

Analys av ord med -graf, -krat, -log och -nom

● Fler exempel: 
○ peda-gog, an-tropo-log.
○ syno-nym, anto-nym, ano-nym

“[Gr]af känner vi igen från många andra ord: fotograf, etnograf, stenograf m.fl. Det verkar finnas en vag
betydelselikhet, graf tycks beteckna en person som sysslar med (ofta beskriver) något som framgår av det
första ledet. Men om vi vill etablera graf som morfem i geograf återstår det att kontrollera om vi känner
igen resten av ordet, geo-. Det finns åtminstone i ordet geolog (där i sin tur det senare ledet -log känns
igen från många andra ord), och de flesta svenska språkbrukare vet nog åtminstone på ett allmänt plan att
geo- i båda fallen har med jorden att göra. Vi kan fullfölja analysen genom att fastslå att graf bör betraktas
som ett avledningssuffix och geo som ett bundet rotmorfem.” (Malmgren 1994: 29)
.
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Inte alltid samma princip för bio, eko och tele

Trots att eko i ekologi och ekonomi ses som prefix kan de bli rot i andra ord.

ekoturist Sammansättning:
r: eko
avl: turist

bio Rot

biogas Sammansättning:
r: bio
r: gas

telekommunikation Sammansättning:
rot: tele
avl: kommunikation

Jfr lexicalisation, clipping & syntacticization (Brinton & Traugott 2005): bundna delar > 
nya lexem, t.ex. omnibus > bus(s), automobil > bil / auto

Substantiv som slutar på i

● T.ex. monarki, akademi, ironi, teori

● SO särskiljer inte -i – har vanligtvist inte morfem på en bokstav

● Vi vill koppla ord till varandra för att kunna hitta ordfamiljer

SO akademi·er teori·er

Vår analys r:akadem r:teor

s:i s:i

Jämför: akadem·isk teor·et·isk

r:akadem r:teor

s:isk s:et

s:isk
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Namn...

Varför även namn?
● Ca 10 % av lexemen i kursböckerna är egennamn
● Egennamn i koppling till andraspråksinlärning studeras sällan (se dock 

Löfdahl m.fl. 2015)
● Påverka den övriga ordinlärningen? Vissa namndelar kan kopplas till lexem 

(jfr Nyström 1997, 2016, Motschenbacher 2020: 92)
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Förnamn
● De flesta förnamn analyseras inte (eventuellt ROT i ett senare skede; nu 

“UNKNOWN”)
○ Adolf, Agata, Maja, Alma

● Dubbelnamn är dock sammansättningar (SMS)
○ Anna-Maria 

SAG kap 3, § 5
● Hur gör vi med Daniel-a?

Efternamn
● Efternamn på -son, -sson och -man = suffix, d.v.s. AVLEDNING. 

○ Erik-s-son, Peter-son, Ek-man

Kan eventuellt ses som grammatikalisering (Traugott & Hopper 2003). 

● Naturrelaterade efternamn – vanligtvis ROT eller SAMMANSÄTTNING
○ Lund-mark, Alm-kvist 
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Länder, nationalitet...
Italien
ROT: itali, 
AVL.SUFFIX: en

Italienare (nationalitet, subst.)
ROT: itali, 
AVL.SUFFIX: en, 
AVL.SUFFIX: ar, 
BÖJNINGSSUFFIX: e

Italiensk (nationalitet, adj.)
ROT: itali, 
AVL.SUFFIX: en, 
AVL.SUFFIX: sk

SAG del 2: Substantiv §20 (s. 39)

Samstämmighet och homografer...
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Homografer

s Rot Bokstaven s

Avledningssuffix Inte alls

Böjningssuffix andas

Fogemorfem arbetsdag

Homografer – deponens = böjning?

s Rot Bokstaven s

Avledningssuffix Inte alls

Böjningssuffix andas

Fogemorfem arbetsdag
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Homografer – deponens = böjning? (SAG)

-s- Rot Bokstaven s

Avledningssuffix Inte alls

Böjningssuffix andas

Fogemorfem arbetsdag

SAg del 2: Verb §49

Hur lika annoterar vi?
Enligt automatisk 
jämförelse

Annoterade lika (667 + 782 =) 1449 morfem 30,3 % Inkl homografer av 
samma typ.

Annoterade “olika” 3122 27 morfem 0,6 %

Annoterade av bara en (3122-27=) 3095 64,8 %

Annoterade delvis olika (986-782 =) 204 morfem 4,3 % Homografer men även fel

Annoterade lika av två 
och inte alls av en

782 morfem

TOTALT 4775 “morfem” 100 % Vissa av dessa är 
homografer på 
morfemnivån → 
morfemen är fler.
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Vilken typ av morfem? (baserat på lika annoterade)

Homografer:
5,3 % av
morfemen har
setts som
>1 morfemtyp
av minst 1 
annoterare.

Framtida fråga
● Hur ökar morfemen över CEFR-nivåerna?

● Vi började från: 16 324 ord
● Några få ord annoteras inte pga fel.
● 4775 “morfem”
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Framtida arbete
● Hur utvecklar sig morfemen över CEFR-nivåerna?
● Kan vi liksom tidigare studier se en korrelation mellan morfemkännedom och 

färdighet (receptiv och produktiv)?
● Kan det här användas för att bedöma nivå automatiskt?
● Kan ord automatiskt annoteras genom att tränas på våra annoteringar? 

(Yousuf jobbar på detta.)
● Vilka morfem känner L2 (och L1) talare faktiskt igen?

○ Undermedvetet vs medvetet
○ Ministudie på introkursen (Therese och Sofie)
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