
Korpuslingvistik

Uppgift 1: Övningar med sökverktyget Korp
http://spraakbanken.gu.se/korp

Gå igenom nedanstående uppgifter och skriv ett kortfattat svar (i storleksordningen en mening)
för varje uppgift där detta är relevant. Övningarna ger inte alltid ett enda rätt svar, utan tanken är
att man ska utforska korpusverktyget Korp och dess funktioner. Skicka dina svar till kursansvarige
(richard.johansson@gu.se) senast den 18 oktober.

Om du har funderingar eller frågor, kontakta kursansvarige. Se också användarhandledningen: http:
//spraakbanken.gu.se/swe/forskning/infrastruktur/korp/anvandarhandledning

1. Den grå rullgardinsmenyn längst upp på sidan är korpusväljaren, där alla sökbara korpusar finns
listade tillsammans med information om materialet. De blå pilarna visar att vissa av posterna
är kategorier som innehåller flera delkorpusar. Hur många meningar respektive token (ord och
skiljetecken i löpande text) finns det sammanlagt i det finlandssvenska materialet?
Lösningstips: Observera att antalet korpusar och antalet ord och meningar i korpusarna ändras
hela tiden, eftersom korpusarna växer. När detta skrivs finns 49 korpusar med 4,5 miljoner meningar
och mer än 60 miljoner token.

2. När du skriver in ett ord i sökfältet dyker det efter några sekunder upp förslag på sökningar, med
texten ’x är en ordform i. . . ’.

(a) Välj korpuskategorin Skönlitteratur och sök på ordet ’smula’, utan att välja något av de för-
slag som dyker upp. Ta en titt på resultatet som dyker upp under fliken KWIC, där du ser
sökträffarna i sin kontext.

(b) Gör om sökningen i samma material, men välj istället att söka på ’smula (substantiv)’ i förslags-
listan som dyker upp under sökfältet. Detta är en så kallad ’lemgramsökning’, som inkluderar
alla olika böjningsformer av det valda ordet. Lemgram är enheter som finns i morfologierna,
som specificerar en uppsättning betydelseidentifierare och en böjningstabell. Man skulle kunna
se dem som ingångar i lexikonet, med skillnaden att ord med olika ordklass eller böjning får
olika lemgram. Titta i KWIC-resultatet och lägg märke till skillnaden mot förra sökningen.

(c) Prova att även söka på verbet ’smula’.

3. Gör en sökning på alla ordformer av ordet ’fågel’ i korpuskategorin Skönlitteratur, genom att göra
en lemgramsökning.

(a) Överst i KWIC-vyn står hur många träffar sökningen gett. Till höger om den siffran visas med
färgfält hur sökträffarna fördelar sig på de olika materialen. Klicka på fältet för korpusen ’Äldre
svenska romaner’ för att enkelt ta dig till sidan där träffarna i denna korpus börjar.

(b) Bekanta dig nu med statistikfliken. Här visas de olika ordformerna i rader och de olika korpu-
sarna i kolumner. Raden ’

∑
’ visar alla ordformer sammanlagt. Siffrorna i cellerna visar antalet

förekomster per miljoner ord, och siffrorna inom parentes visar antalet förekomster. Om ordet
eller ordformen förekommer i fler än en korpus kan du ta fram ett cirkeldiagram som visar
fördelningen, genom att klicka på den färgglada cirkeln precis till höger om ordet i kolumnen
’Träff’. Prova att sortera resultaten efter olika kolumner, och klicka fram något cirkeldiagram.

(c) Under sökfältet finns en lista över relaterade ord. Klicka på ett ord för att söka på det.

4. Välj kategorin 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.



Lösningstips: En sökning på t ex ’bäbis’ visar att ordet (med denna stavning) är betydligt vanligare
i bloggtexterna.

5. Taggningen i Korp har till största delen gjorts automatiskt. Därför gäller det att alltid ha ett kritiskt
öga när man tolkar resultaten. Fel kan uppstå därför att en viss konstruktion är komplicerad, eller
därför att verktygen är utvecklade för en viss typ av svenska. Sök på lemgrammet ‘get (substantiv)’
i kategorin Skönlitteratur och ta en titt i KWIC-vyn. Hittar du några resultat som inte verkar
stämma?

6. Till höger om sökfältet finns fler sökinställningar, nämligen ’förled’, ’efterled’ och ’skiftlägesobero-
ende’. I valfri korpus, leta reda på de vanligaste sammansättningarna med lemgrammet ’bil (sub-
stantiv)’ som efterled.

7. Under fliken ’Ordbild’ visas sökordet och de ord det oftast förekommer tillsammans med. Siffran
intill orden visar hur många gånger relationen förekommer i materialet. Ordbildsfunktionen är bara
valbar vid enkel sökning på ett ensamt ord eller lemgram.

(a) Vad har verbet ’gnaga’ för vanliga subjekt och objekt?
(b) Enligt tidningstextkorpusarna, vad gör en hund ofta, och vad gör man ofta med en hund?
(c) Från ordbilden, plocka fram alla meningar där hundar skäller, genom att klicka på dokument-

symbolen efter antalet träffar.

8. Byt nu till fliken ’Utökad’, där du kan bygga mer avancerade sökningar. Varje grå sökruta i sidled
motsvarar ett token. Här kan du göra sökningar på ord, ordklass, syntaktiska roller m.m. med
hjälp av rullgardinsmenyn. Olika korpusar ger dessutom olika sökmöjligheter gällande textattribut.
Plusset längst ned till vänster i sökrutan öppnar ett till sökfält, där du kan ange ytterligare villkor
som ska gälla för just detta token.

(a) I korpusen Svenska partiprogram och valmanifest, vilka är de vanligast förekommande sub-
stantiven? Välj ’ordklass är: substantiv’ och titta sedan under fliken ’Statistik’.
Lösningstips: Du hittar t ex ’människor’ och ’möjligheter’

(b) Vilka var de vanligaste substantiven under valkampanjen 2010? Under textattribut finns attri-
butet ’År’, där man väljer ’2010’.
Lösningstips: Du hittar t ex ’människor’ och ’jobb’.

(c) Ta fram alla meningar i vilka det vanligaste substantivet från sökningen ovan förekommer,
genom att klicka på ordet.

9. Plusset till höger om sökrutan öppnar en till sökruta, som motsvarar ett nytt token som följer direkt
efter det andra. Du kan flytta på olika token genom att klicka och dra dem till en annan plats. I
varje sökruta finns också en liten kugghjulssymbol. Genom att klicka på den kan du ställa in att
ett token får upprepas ett visst antal gånger eller att det ska förekomma först eller sist i en mening.
Prova att göra följande utökade sökning i korpusarna under kategorin Skönlitteratur: Ordet ’till’,
följt av ett token med ordklassen determinerare, följt av en till tre förekomster av ’vilket ord som
helst’, följt av ett substantiv. Vilken är den vanligast förekommande konstruktionen i materialet?
Lösningstips: Du hittar uttryck som ’till en viss grad’, ’till ett annat land’ etc.

10. Tidsöversikt och tidssökning

(a) Välj korpusen ORDAT under Tidningstexter. Studera diagrammet längst upp i korpusväljaren
för att se vilken fördelning över år som materialet har.
Lösningstips: De blå markeringarna visar att korpusen har texter från ca 1925 (1923) till ca
1950, och några texter därefter (1958).

(b) I enkel sökning, skriv ’krig’ och välj substantiv i lemgramlistan. Lägg märke till antalet träffar.
(c) Gör om sökningen i Utökad, men förfina den nu genom att bara visa träffar från tiden för

andra världskriget. Skriv ’ord är: krig’ och klicka på plusset under och välj ’tidsintervall är
1923-1938’. Jämför.

(d) Välj ’Visa trenddiagram’ under statistikfliken och observera resultatet.

11. Sökning över meningsgränser



(a) Tyvärr kan vi av rättighetsskäl inte visa mer än en mening i taget av många korpusar. Vissa
korpusar stödjer dock sökning över meningsgränser. Det kan vara viktigt om man söker efter
fenomen som sträcker sig över meningsgränsen, t ex anaforer. Information om vilka korpusar
som stödjer sökning över meningsgränsen ser du om du låter muspekaren vila över en korpus
i korpusväljaren. I informationsrutan som dyker upp står det ’Stödjer utökad kontextvisning’
(se t ex Svenska Wikipedia). Informationen finns också i rullgardinsmenyn intill Sök-knappen
i Utökad sökning. Om den valda korpusen inte stödjer sökning över meningsgränsen kommer
du bara att kunna välja ’mening’. Har du valt minst en korpus som tillåter utökad kontext så
kommer du att kunna välja ’upp till stycke’ i listan. Leta fram en sådan korpus.

(b) Vi ska nu söka fram alla korta meningar (tre till fem ord) som följs av en kort mening (också
tre till fem ord). Här behövs Utökad sökning och verktyg under kugghjulsmenyn. Eftersom
vi ska använda ’upprepa’ och ’meningsbörjan’ från kugghjulsmenyn, men inte vill upprepa
meningsbörjan, måste vi välja vilket ord som helst och meningsbörjan, följt av följt av vilket
ord som helst som upprepas 2-4 gånger, följt av vilket ord som helst i meningsbörjan, följt av
vilket ord som helst som upprepas 1-3 gånger, följt av vilket ord som helst i meningsslut. Glöm
inte att välja ’upp till stycke’ i rullgardinsmenyn innan du söker.

(c) För att få bättre översikt över resultatet, testa att trycka på ’Visa kontext’ längst upp i träff-
listan.

(d) Gör en Utökad sökning i korpusen Bonniersromaner II i kategorin Skönlitteratur. Använd
sökkriterierna meningsbörjan och ordklass. Vilket är det vanligaste substantivet att börja en
mening med?

12. Sammanställning i statistiken

(a) Välj ’Svenska partiprogram och valmanifest’ i korpusväljaren. Under sökrutan hittar du ’Sta-
tistik: sammanställ på’-menyn. Välj ’parti’ under textattribut.

(b) I utökad sökning, välj ’lemgram är’ och skriv ’frihet’ samt välj substantivet i lemgramlistan.
Använd statistiken och studera vilka partier som mest entusiastiskt använder ordet.

(c) Sök på lemgrammet ’jämlikhet’ och jämför.


