
Övningsuppgifter
http://språkbanken.gu.se/korp/

1. Hur många meningar respektive token finns det sammanlagt i det finlandssvenska materialet?

2.
a) Välj korpuskategorin Skönlitteratur, och sök på ordet "smula", utan att välja något av de 

förslag som dyker upp. Ta en titt på resultatet i KWICen.
b) I "smula är en ordform i..."-listan under sökfältet, välj att söka på "smula (substantiv)" i 

stället. Detta är en så kallad "lemgramsökning", som inkluderar alla olika böjningsformer 
av det valda ordet. Titta i resultatet och observera att vi nu även har fått träffar som 
"smulan" och "smulor".

c) Prova att även söka på verbet "smula".

3.
a) Gör en sökning på alla ordformer av ordet "fågel" i kategorin Skönlitteratur.
b) Försök att enkelt ta dig till träffsidan där träffarna från korpusen "Äldre svenska romaner" 

börjar.
c) Bekanta dig med statistikfliken. Prova att sortera resultaten efter olika kolumner, och klicka 

fram något cirkeldiagram.
d) Undersök listan över relaterade ord under sökfältet, och klicka på något intressant för att 

söka på det.

4. Sök på lemgrammet "get (substantiv)" i kategorin Skönlitteratur. Hittar du något som inte 
stämmer i resultatet?

5. I valfri korpus, leta reda på de vanligaste orden med lemgrammet "bil (substantiv)" som 
efterled.

6. Vad har verbet 'gnaga' för vanliga subjekt och objekt?

7.
a) Enligt tidningstextkorpusarna, vad gör en hund ofta, och vad gör man ofta med en hund?
b) Från ordbilden, plocka fram alla meningar där hundar skäller.

8.
a) I korpusen Svenska partiprogram och valmanifest, vilka är de vanligast förekommande 

substantiven?
b) Vilka var de vanligaste substantiven under valkampanjen 2010?
c) Ta fram alla meningar i vilka det vanligaste substantivet från sökningen ovan förekommer.

9. Välj korpusarna Bloggmix och kategorin GP under Tidningstexter. Prova att söka på några ord 
som borde vara mycket vanligare i bloggar än dagstidningar, och använd statistiken för att 
verifiera.

10. Prova att göra följande utökade sökning i korpusarna under kategorin Skönlitteratur:
Ordet "till", följt av en token med ordklassen determinerare, följt av en till tre förekomster av 
"vilket ord som helst", följt av ett substantiv.
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