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ÖVERSIKT

Sparv är Språkbankens annoteringsverktyg som används bland annat för att analysera kor-
pusarna i Korp. Sparvs webbgränssnitt (https://spraakbanken.gu.se/sparv) kan använ-
das för att annotera egna texter.

För att göra en analys räcker det att skriva eller klistra in en text i textfältet och sedan trycka
på knappen Kör. När analysen är klar visas den som tabell under inmatningsfältet. Varje
kolumn i tabellen representerar en viss typ av analys. Man kan få en kort förklaring för en
analystyp genom att hålla musen över namnet i tabellhuvudet.

ÖVNING 1 - MODERN SVENSKA

Använd Sparv för att analysera meningen:

Vad har vi för olika analyser?

1.1 I kolumnen msd finns den morfologiska beskrivningen. Låt muspekaren vila på en
förkortning för att få en förklaring. Vad har ordet Vad fått för beskrivning?

1.2 I lemma-kolumnen kan vi se ordet normaliserat till grundform. Håller du med om
normaliseringarna? Har något ordpar fått en gemensam analys?

1.3 Under lex kan lemgrammen slås upp i Karp och under saldo ges ordbetydelser från
SALDO. Vilka olika uppslag får vi för för?

Prova att göra en Sparvanalys av meningen:

Den gamla damen träffade killen med handväskan.

1.4 Sparv analyserar dependensträdet med hjälp av parsern Malt tränad på talbanken.
Vem är det som har handväskan i den här meningen enligt analysen? Förklaringar
visas när muspekaren är över de olika förkortningarna i trädet.

1.5 Prova lite andra variationer av meningen för att se om handväskan kan analyseras att
tillhöra någon annan.

1.6 Under prefix och suffix ses resultatet av sammansättningsanalysen. Ett av orden har
fått en bra analys, men ett av dem en lite sämre. Vad kan det bero på?
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ÖVNING 2 - 1800-TALS-SVENSKA

Sparv har ett analysläge för att annotera svenska texter från 1800-talet. Här används infor-
mation från två äldre ordböcker (Dalin och Swedberg) för att få fram bättre analyser av ord
med gammal stavning.

Gå till analysspråksmenyn och välj svenska-1800-tal. Ladda exemplet genom att trycka
på Aftonbladet-knappen och kör analysen. Gå ner till meningen som börjar på “Lådan var
sannolikt för liten...”. I kolumnerna lemma och lex är det markerat vilket lexikon analysen
kommer ifrån. Ordet “liten” t.ex. får tre analyser eftersom ordet förekommer i både Dalin,
Swedberg och SALDO.

2.1 Från vilket lexikon får ordet “blifva” sin analys i den ovanstående meningen?

2.2 Vad får man för information om man klickar på ordet i lex-kolumnen?

ÖVNING 3 - ANDRA SPRÅK

I nuläget har Sparv stöd för 20 analysspråk. De flesta analystyper finns bara för svenska. De
andra språken har ordklasstaggning och lemmatisering.

3.1 Välj ett språk från analysspråksmenyn, exempelvis finska, ryska eller latin. Skriv an-
tingen in en egen text eller ladda ett exempel med knappen ovanför textfältet till hö-
ger. Gör nu en Sparvanalys för att få grundformer, en morfologisk analys och ordklas-
ser. Språken skiljer sig lite emellanåt i hur den morfologiska analysen presenteras.
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