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Villkor för användning av ASU-korpusen 
Tillgången innefattar att man fritt kan göra sökningar, skapa konkordanser och få frekvensuppgifter, studera 
sökträffarna i begränsad kontext, redigera om och spara konkordanser samt exportera och skriva ut 
frekvenslistor, konkordanser och exempel. 
För att utnyttja korpusen gäller följande villkor: 
- Generellt: ASU-korpusen är avsedd för forskning och utbildning. Den omfattas av upphovsrätt. De 

medverkande informanternas integritet ska respekteras. 
- Användare får inte sprida korpusens texter i kommersiellt syfte eller sprida texter så att de kan komma att 

utnyttjas kommersiellt. Dock får exempel och kontextutdrag återges enligt vanlig vetenskaplig 
citeringspraxis. 

- När material ur korpusen återges, i publikationer eller på annat sätt, ska ASU-korpusen, Institutionen för 
lingvistik, Stockholms universitet anges som källa. (Manualen Introduktion till ASU-korpusen kan anges och 
citeras för utförlig information om korpusen.)  

-   Informanternas identitet ska skyddas. De är anonymiserade i korpusen, men skulle ledtrådar till deras 
identitet ändå förekomma, får dessa inte röjas. Informanternas personliga värdighet ska alltid iakttas. 

© ASU-korpusen: Björn Hammarberg 
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Poängerna med ASU-korpusen och ITG-gränssnittet – vad lämpar de sig 
för? 
Korpusen    
ASU-korpusen (ASU = Andraspråkets strukturutveckling) är inriktad på att dokumentera 
utvecklingen av svenskt inlärarspråk på individnivå hos vuxna. Karakteristiska drag för ASU-
korpusen är individbaseringen, den starka utvecklingsdimensionen med en noggrann 
kronologisk uppläggning, målspråkssvenskt kontrollmaterial samt förekomsten av tal- och 
skriftproduktion parallellt från samma individer. Det ger underlag för att göra systematiska 
jämförelser i korpusen i olika dimensioner: 
 
- longitudinellt över inlärningsstadier 
- mellan olika individer 
- mellan inlärare och infödda 
- mellan tal- och skriftproduktion 
 
Korpusen är i första hand uppbyggd för grammatiska och lexikala undersökningar, men har 
också använts för fonologi och samtalsanalys. Den ägnar sig för analyser av individers 
språkliga produktion och studium av utvecklingsmönster, men är inte dimensionerad för 
storskaliga statistiska undersökningar av språkbruk. Den ger ett rikt material så länge man ser 
på relativt frekventa företeelser i språket och karakteristiska inlärarfenomen, men den är inte 
så lämpad för att utforska t.ex. lågfrekvent vokabulär och fraseologi eller mindre centrala 
syntaktiska fenomen.  
 
Gränssnittet    
ITG-gränssnittet är ett kombinerat sök- och analysverktyg med koppling till olika korpusar, 
bland andra ASU, som denna handledning koncentrerar sig på. ITG underhålls av 
Språkbanken, Göteborgs universitet. Detta gränssnitt har många funktioner som matchar 
ASU-korpusens uppbyggnad och egenskaper. Det är framför allt ett interaktivt verktyg för 
arbetet med korpusdata. Grundmetoden är att man väljer ut önskade delar av korpusen att 
arbeta med, definierar företeelser att söka och framställer konkordanser som man sedan kan 
bearbeta vidare efter behov. Kombinationen av sökning och fortsatt analys är en 
grundegenskap hos ITG-verktyget: man kan dels söka fram och kvantifiera språkliga belägg 
och se en grafisk spridningsbild av dem i korpusen, dels utifrån konkordansen analysera 
materialet vidare och redigera det efter sina forskningssyften. Det finns en rad olika 
funktioner för detta, bl.a. kan man studera exemplen i vidare kontext, infoga egna 
finindelningar och gruppera beläggen i annan ordning efter behov, spara och återhämta 
arbetsversioner, göra utskrifter och kopiera ut exempel. Det gör ITG-verktyget till ett 
funktionellt redskap för att få fram ett redigerat forskningsmaterial ur data från korpusen.  
 
 
Förberedelser 
Du behöver ha programvaran Java inlagd på din dator. Den kan laddas ner gratis från nätet 
(http://www. java.com). Du behöver också ha fått inloggningsuppgifter till gränssnittet ITG 
från Språkbanken (http://spraakbanken.gu.se/itg). 
 
För en beskrivning av ASU-korpusen, dess uppbyggnad, innehåll, transkriptions- och 
taggningssystem mm behöver du ha tillgång till innehållsmanualen Introduktion till ASU-
korpusen. Den ger dig utgångspunkter för att hitta i korpusen och lägga upp sökningar av 
sådant du vill studera. 

http://spraakbanken.gu.se/itg�
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Hjälp 

Hjälp att hantera gränssnittet får du i denna bruksanvisning. Väl inne i programmet kan du 
också få koncisa förklaringar till enskilda funktioner genom att peka på den aktuella 
funktionen med musen. I gränssnittets huvudmeny finns också en hjälpfunktion. 
 
 
Starta programmet / Stänga programmet 
Starta programmet från ITG-startsidan genom att skriva in ditt användarnamn och lösenord 
och klicka på Skicka. Du får då upp det fönster där du ska arbeta. 
 
Programmet stängs med röda kryss-knappen till höger upptill i fönstret. 
 
 
Starta korpusarbete  
Gå till Modulfönster-menyn till vänster på skärmen. Man kan expandera menyn genom att 
klicka på ”nycklarna” till vänster om rubrikerna. Expandera rubriken Korpus och  
klicka på underrubriken Korpussökning. Korpusväljar-menyn öppnas. Där hittar du ASU-
korpusen bland andra tillgängliga korpusar. 
 

 
 
Bild 1. Arbetsfönstret i ITG, korpusväljarläge. Asu-muntlig > inlärare > C1M har markerats. En korpusenhet, 
c1mx sist i listan, finns sedan tidigare sparad för direktåtkomst. 
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Välja text 
Orientera dig om ASU-korpusens sammansättning i den särskilda manualen Introduktion till 
ASU-korpusen.  
 
Sök dig fram i Korpusväljar-menyn genom att expandera önskade delar med ”nycklarna” och 
markera önskad(e) text(er). Menyn har en trädstruktur; genom klick på en nod markerar man 
man alla texter som ligger under den noden. Man kan markera flera olika texter (noder) 
genom att hålla nere Ctrl.  
 
Korpusväljaren kan också nås från programmets övriga lägen via fliken Urval upptill i 
fönstret. 
 
Korpusurvalet kan när som helst ändras om du vill söka i andra delar av korpusen. 
 
Du kan spara ett eller flera urval för bekväm åtkomst senare genom att markera dem i 
Korpusväljar-menyn och sedan under Mina korpusurval i Modulfönster-menyn klicka på 
Lägg till korpusurvalet. Det namn du ger urvalet läggs då till i Korpusväljaren. Du kan ta bort 
egna urval från menyn genom att markera dem och klicka på Ta bort korpusurvalet i 
Modulfönster-menyn. 
 
 
Frekvensuppgifter om valda texter 
Genom klick på fliken Frekvenser och vidare klick på Ordfrekvenser resp. 
Ordklassfrekvenser får du uppgift om ordformers resp. taggars frekvens och rangordning i 
den valda textmassan.  
 

 
 
Bild 2. Början av en ordfrekvenslista, baserad på urvalet G2M. Grundalternativet räkning på informantens text 
är valt och anges i nedre vänstra fältet (’Avser informanten’) tillsammans med antalet ordtyper och löpord i 
texturvalet. Alfabetisk framlängessortering på ordkolumnen har valts. Resten av listan kan rullas fram på 
skärmen. I fältet nedtill till höger ett anteckningsutrymme. 



 5  

Räkningsalternativ: För muntliga texter kan du välja att räkna frekvenserna på 
informanternas textmassa eller på alla deltagares. (I skriftliga texter är informanten enda 
deltagare, så valet bortfaller.) 
 
När du har en frekvenslista igång får du uppgift om det aktuella räkningsalternativet i fältet 
nedtill till vänster på sidan. Du kan enkelt byta alternativ genom att högerklicka på 
frekvenslistans yta, markera valet i den menyruta som kommer upp och få en ny räkning. 
 
Denna metod räcker för att enkelt ändra räkningsalternativ varje gång du önskar göra det. 
Men det finns också en förvald prioritetsordning för räkningsalternativen. Den bygger på att 
räkning på Informanten har satts som normalalternativet. När du öppnar ITG är Informanten 
vald som förinställt värde (skönsvärde). Du kan ändra denna förinställning genom att öppna 
fliken Inställningar och välja nytt talarskönsvärde, och motsvarande om du vill välja tillbaka. 
Skönsvärdet kommer att vara förinställt varje gång du gör ett nytt korpusurval. Detta är 
användbart om du vill göra flera räkningar i följd på olika urval med samma 
räkningsalternativ. Vill du växla räkning under ett givet korpusurval ändrar du med 
högerklick på listan. 
 
Den sammanlagda frekvensen; textlängden: I fältet nedtill till vänster ges antalet ordtyper och 
löpord resp. antalet taggtyper och taggar i den valda textmassan. Genom siffran för löpord får 
man mått på korpusdelarnas storlek (textlängd), räknat i antal ord. 
 
Omsortering: Genom klick på en kolumn i huvudet till frekvenstabellen kan du sortera 
kolumnen i alfanumerisk ordning fram- eller baklänges. 
 
 
Sökning och bearbetning av resultatet 
I läget Korpussökning kan du söka ord och taggar och kombinationer av dessa i det valda 
textmaterialet och få en konkordans − en lista över alla förekomster i de valda texterna av 
sökuttrycket och deras närmaste kontext − som du sedan kan bearbeta vidare interaktivt för 
dina forskningssyften. 
 
Du når sökfönstret genom klick på fliken Korpussökning upptill på skärmen, givet att du har 
markerat ett texturval i Korpusväljaren (fliken Urval). 
 

 
 
Bild 3. Sökfönstret. Här söks ordet som i relativfunktion (taggen REL) i ett givet muntligt texturval.  
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Formulera vad som söks  
 
Ange ord och/eller tagg: I sökfältet upptill på skärmbilden skriver du in önskat ord (under 
Ord) och/eller tagg (under Grammatisk beskrivning). En meny med tillgängliga taggar öppnas 
genom klick på knappen med ner-pilen. Markera relevant tagg, så skrivs den in. Taggsystemet 
i ASU förklaras i Introduktion till ASU-korpusen, avsnitt 8. Du kan också skriva in taggen 
direkt för hand. Observera att orden är grammatiskt taggade bara i informantens text; i de 
muntliga intervjuarnas text taggas orden genomgående som unknown. Skiljetecknen är dock 
grammatiskt taggade i hela texten. 
 
Multipla sökuttryck: Du kan skriva in flera sökuttryck som du avgränsar från varandra med 
lodstreck, t.ex. den|det|de eller i|på|till|från, och få dem listade i samma konkordans. Likaså 
med taggar, t.ex. VS|VT. 
 
Trunkerade sökuttryck: Du kan sammanfatta flera ordformer eller taggar med asterisk, t.ex. 
viktig* för alla förekommande former av adjektivet viktig (och andra ord på viktig- i 
förekommande fall); *lig* och taggen A för alla adjektiv på -lig inklusive böjda former; V* 
för alla taggar som börjar med V (= verb utom kopula).  
 
Eftersom ASU-korpusen inte är lemmatiserad, är klokt valda multipla sökningar och 
trunkeringar nyttiga hjälpmetoder för att sammanfatta samhöriga ordformer. 
 
Icke-svenska ord i den muntliga korpusdelen är taggade med Tagg+Z (t.ex. NZ). Du får skriva 
in dessa taggar själv (t.ex. NZ = icke-svenska substantiv; N* = substantiv inkl. icke-svenska; 
*Z = alla icke-svenska ord).  
 
Skiljetecken: Man kan söka fram skiljetecken på två sätt; välj det för tillfället bekvämaste: 
Alternativ 1: Sök direkt på önskat tecken, skriv in det i Ord-rutan. I så fall måste dock tecknen  
. ? \ ( ) föregås av bakvänt snedstreck. Skriv dem alltså som \.  \?  \(  \)  \\  
Tecknen /  !  ¿  ,  ;  :  =  ==  %  %% skrivs utan föregående \. 
Alternativ 2: Sök på taggen del, pause eller syntBreak – skriv enbart in taggen, ej tecknet. 
Önskade tecken kan sen sorteras fram i konkordansen. 
 
Felstavade ord och variantformer uppträder ibland i texterna, i synnerhet i inlärartexterna. Ett 
sätt att upptäcka sådana former för att kunna få med dem i sökningar är att gå in och titta i 
ordfrekvenslistorna (via fliken Frekvenser, se ovan). Sortera ordkolumnen alfabetiskt för att 
upptäcka förekommande formvarianter. 
 
Flerordiga uttryck: Om du vill söka sekvenser av ord och/eller taggar, skriver du in det första 
elementet på sökraden och skriver en siffra (normalt 1) i den vänstra rutan under Intervall. Då 
öppnas en ny rad där du kan skriva in det följande elementet. Proceduren kan upprepas för 
flera element. Grundfallet är att söka efter ord/taggar i direkt följd (intervall 1 - 1), men vill du 
tillåta mellanliggande ord/taggar så ändrar du siffran i den högra Intervall-rutan på den 
aktuella raden för att få ett intervall på önskat antal ord.  
Exempel: Om man söker konstruktioner med finit verb och infinitiv, skriver man VS|VT (= 
presens/preteritum) på första raden, anger ett önskat intervall (t.ex. 4), och skriver VINF (= 
infinitiv) på andra raden. Då fångar man upp ställen där finit verb följs av infinitiv inom en 
sträcka av i detta fall 4 ord. Lagom intervall kan man pröva sig fram till. Se bild 4. 
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Bild 4. Sökuttryck för kombinationen finit verb + infinitiv enligt exemplet ovan. 
 
 
Välja talare 
I den muntliga korpusdelen kan man välja att söka i informanternas text, i de olika 
interlokutörernas text eller i hela textmassan i det aktuella korpusurvalet. Valet visas nedtill i 
sökrutan. Informanten är standardalternativet; det vanliga torde vara att det är i denna del man 
gör sökningar. I annat fall, klicka fram alternativen med ner-pilen och markera önskat val. 
 
Sökningen 
Starta sökningen med klick på Sök.  
En radkonkordans, ett frekvensfält, ett tomt textfält, en ”grafisk karta” och ett kommentarfält 
öppnas.  
 
Ny sökning:  

Vill du formulera ett nytt sökuttryck, kan du antingen radera och börja om eller ändra 
befintligt sökuttryck. 
Radera den aktuella sökningen (och konkordansen) genom klick på rubriken Rensa sökytan 
under Korpus i Modulfönster-menyn. 
Du kan också välja att ändra sökuttrycket i sökfältet och åter klicka på Sök. Då skapas en ny 
konkordans för det nya sökuttrycket. Denna metod är enklare än att rensa om du bara vill 
modifiera ett sökuttryck något och söka på nytt. 
 
Vill du göra samma sökning som nyss med ett nytt korpusurval, klickar du på fliken Urval, 
väljer om i Korpusväljar-menyn, går tillbaka till Korpussöknings-läget där det aktuella 
sökuttrycket ligger kvar, och söker igen. 
 
Konkordansen, textfältet och frekvensfältet 

Vad kan man göra med konkordansen? 
Konkordansen är den centrala platsen för att inspektera sökresultatet och bearbeta det vidare. 
Här kan du se sökträffarnas antal och lokalisering i korpusen och den närmaste kontexten 
kring varje sökträff, analysera och tilläggskategorisera exemplen och sortera om materialet 
efter ditt syfte, rensa bort irrelevanta sökträffar och vaska fram en gruppering av exemplen 
som är relevant för din forskningsuppgift. Du kan markera grupper av exempel och få uppgift 
om frekvensen. Du kan också spara och skriva ut konkordanser och öppna sparade 
konkordanser som du vill arbeta vidare med. 
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Bild 5. Konkordansläget, ett exempel. Sökning är gjord här på alla adjektiv (A) omedelbart följda av substantiv 
(N) i urvalet Z3M. Grundalternativet Informanten är valt. Början av konkordansen visas här, resten kan rullas 
fram på skärmen. En rad är markerad, varvid den vidare kontexten till denna sökträff visas i kontextfältet 
nedanför. I fältet nere till vänster visas antalet sökträffar och antalet markerade rader. Till höger visas träffarna 
på den grafiska kartan. Där nedanför finns ett utrymme för anteckningar. Se vidare i texten nedan. 
 
 
Kontextvisningen: Om du markerar en konkordansrad med ett musklick, visas exemplet i en 
vidare kontext i textfältet med sökuttrycket framhävt. Vid musklick på ett sökord eller ett 
annat ord i textfältet visas motsvarande tagg i fältet till vänster. Man kan också ta fram 
kontexter via den grafiska kartan; se under Grafiska kartan nedan. 
 
Kolumnerna i konkordansen kan du bredda eller tränga ihop genom att dra med muspekaren i 
kolumnernas avgränsningslinjer i tabellhuvudet. Avpassa bredden för att se erforderlig text. 
 
Kolumnen Beläggställe anger träffarnas lokalisering i korpusen. Kolumnen är i utgångsläget  
ordnad personvis och kronologiskt, eftersom texterna i korpusen är lagrade i denna följd. 
Beläggstället anges med Person + Medium + Tillfälle/Textenhet + Rad i texten, t.ex. Z3M1 
0031 = Z1+M+1+0031 = Person Z1, Muntligt, Tillfälle 1, Rad 31; C1S052 0017 = 
C1+S+05+2+0017 = Person C1, Skriftligt, Tillfälle 5, Uppsats 2, Rad 17. Se närmare om 
korpusens uppbyggnad i Introduktion till ASU-korpusen. 
 
Det sökta uttrycket återges i kolumnerna Sökt enhet och Tagg med ordformer och taggar 
utskrivna. I kolumnerna Vänster- resp. Högerkontext ges den omgivande kontexten inom 
meningen. Om du pekar med musen på vänster- resp. högerkontexten på den aktuella raden, 
ser du kontexten ut till meningsgränsen. 
 
I kolumnen Egen uppmärkning kan du själv skriva in anteckningar till exemplen. Din 
anteckning infogas i konkordansen när du trycker på Enter för att stega till nästa rad.  
Obs: Även efter din sista uppmärkning måste du trycka på Enter – lätt att glömma! 
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Egen-kolumnen är ett kraftfullt kreativt redskap i det här användargränssnittet. Du har här 
möjlighet att märka upp varje exempel enligt kategorier som du bestämmer själv. Du kan  
komplettera taggningen eller göra andra indelningar och noteringar efter egen önskan. Genom 
att du kan sortera om konkordansen efter denna uppmärkning (se nedan betr. omsortering), 
kan du gruppera exemplen i den ordning som passar ditt aktuella syfte.  
Obs: Här lönar det sig att tänka ut ett ändamålsenligt system av beteckningar att skriva in, 
som svarar mot den analys av exemplen som du vill arbeta med, och som lämpar sig för 
alfabetisk (alfanumerisk) sortering. Ett råd, om du har ett komplext material att analysera och 
vill utarbeta ett kategorisystem: pröva dig fram med ett litet korpusurval först och gör 
försöksvisa omsorteringar. 
 
Även i Tagg-kolumnen kan du ändra taggar eller lägga till egna beteckningar. 
 

 
 
Bild 6. Exempel på egenuppmärkt och omsorterad konkordans. Former av adjektivet viktig i texturvalet G3S har 
sökts fram och träffarna indelats i attributiva (a) och predikativa (p). Sen har konkordansen omsorterats efter 
kolumnerna (1) Egen uppmärkning och (2) Beläggställe, dvs kronologisk följd inom varje syntaktisk kategori. 
 
Omsortering av konkordansen: Varje kolumn kan sorteras i stigande eller fallande 
alfanumerisk ordning. Klicka på kolumnhuvudet tills önskad ordning uppnås. 
 
För att sortera flera kolumner i önskad prioritetsordning, håll nere Ctrl och klicka på 
kolumnernas rubrikhuvud i den önskade ordningen. Se till att önskad sorteringsordning 
uppnås för varje kolumn. 
Exempel: Du har sökt fram alla adjektiv (taggen A) i ett texturval från inlärare och märkt upp 
i Egen-kolumnen om de står attributivt eller predikativt. Du vill veta hur attributiva och 
predikativa belägg fördelar sig kronologiskt per person, och under denna gruppering se 
adjektiven i alfabetisk ordning. Sortera då (1) Egen-kolumnen, (2) Beläggställe-kolumnen, (3) 
kolumnen Sökt enhet – allt medan du håller nere Ctrl. Jämför bild 6, som illustrerar detta med 
ett lite mer begränsat exempel. 
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Ta bort ovidkommande konkordansrader: Markera överflödiga sökträffar i konkordansen och 
ta bort dem genom att  
- antingen högerklicka på konkordansytan och välja Ta bort rad(er) i menyn som kommer 
upp,  
- eller klicka på rubriken Ta bort rad(er) under Mina konkordanser i Modulfönster-menyn.  
Därvid ändras också den grafiska kartan (se nedan) och siffran för antal sökträffar i 
motsvarande mån. Omsorteringar kan utnyttjas för att gruppera ihop block av sökträffar som 
man vill stryka.  
 
Räkna valda rader: Om du markerar ett antal rader i konkordansen, anges deras antal i fältet 
nere till vänster, tillsammans med det totala antalet rader (sökträffar) i konkordansen. Den här 
funktionen är användbar särskilt i förening med önskade sorteringar av konkordansen, till 
exempel om man vill veta antalet träffar i ett visst textavsnitt (då man har beläggställena i 
kronologisk ordning och markerar önskat avsnitt av konkordansen), eller om man har sorterat 
konkordansen i en lämplig kategorigruppering och vill veta frekvensen av olika kategorier. 
 
 
Grafiska kartan 

”Kartan” som visas till höger på skärmen i konkordansläge är en grafisk representation av den 
personvis-kronologiskt ordnade texten. Varje liten fyrkant representerar en mening i det 
aktuella korpusurvalet. Fyrkanterna är ordnade från vänster till höger, rad för rad. En gul 
fyrkant betecknar en mening med en sökträff, och en röd fyrkant en mening med två eller 
flera träffar. Sökträffarnas placering på kartan motsvarar beläggställena i konkordansen. Om 
texten är lång, kan kartan rullas i höjdled med kantlisten. Om korpusurvalet omfattar text från 
en och samma informant, ger kartan en kronologisk överblick över sökträffarna i texten. 
 
Vid musklick på en fyrkant på kartan visas den aktuella meningen med omgivande kontext i 
textfältet. Har du klickat på en färgad fyrkant, markeras också motsvarande rad(er) i 
konkordansen. 
 
Den grafiska kartan påverkas inte om man sorterar om konkordansen i annan ordning, utan 
förblir personvis-kronologiskt ordnad. Däremot försvinner motsvarande delar av kartan om 
man raderar delar av konkordansen. 
 

Spara och hämta material 
 
Spara/hämta korpusurval 

Du kan definiera ett visst korpusurval och lägga till det extra i Korpusväljaren för att enkelt 
kunna ta fram och använda det senare i nya sökningar. Se bild 1. Gör så här: 
Expandera Mina korpusurval i Modulfönster-menyn. Genom klick på underrubrikerna kan du  
- låta visa dina gjorda urval i Korpusväljaren; denna kan du också nå via fliken Urval; 
- lägga till ett urval som du har markerat (en eller flera noder i Korpusväljaren); en ruta 
kommer upp där du kan ange ett namn på urvalet; 
- hämta fram ett sparat korpusurval ur Korpusväljaren (via visa eller fliken Urval); 
- ta bort ett sparat urval som du har markerat i Korpusväljaren.  
 
Spara/hämta konkordans  

Du kan spara en konkordans i dess aktuella redigering för att utnyttja den eller bearbeta den 
vidare senare. Härmed finns möjlighet att lagra t.ex. olika redigerade varianter av samma 
konkordans eller motsvarande konkordanser för olika korpusurval och att spara även ofärdiga 
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arbetsversioner av konkordansredigeringar. Gör så här: 
 
Expandera Mina konkordanser i Modulfönster-menyn. Genom klick på underrubrikerna kan 
du   
- låta visa dina sparade konkordanser i Konkordansväljaren (klicka på Visa mina 
konkordanser, alternativt klicka på fliken Konkordanser upptill i fönstret);  
- spara den aktuella konkordansen (den som du har igång); en ruta kommer upp där du kan 
ange ett lämpligt namn (se under avsnittet Benämning sist nedan); konkordansen läggs då till i 
Konkordansväljaren; 
- hämta fram en sparad konkordans som du har markerat i Konkordansväljaren (klicka på 
Visa markerad konkordans); 
- ta bort en sparad konkordans som du har markerat i Konkordansväljaren. 

Hämta fram och ta bort markerade konkordanser kan du också göra från Konkordansväljaren 
genom att högerklicka på tabellytan och välja från menyn som då kommer upp. 
 
Vill du återgå till en konkordans som du har igång, klicka på fliken Korpussökning upptill i 
fönstret. 
 

 
 
Bild 7. Konkordansväljaren, där sparade konkordanser lagras och kan hämtas. 
 
Konkordansväljaren har formen av en tabell med följande kolumner, som fylls i automatiskt 
när du namnger och sparar konkordansen: 
 
- Namn: Det namn du givit konkordansen. Tänk igenom hur du vill benämna konkordanser så 
att du lätt hittar dem igen; se närmare under Benämning nedan.  
- Datum när konkordansen sparades. 
- Gruppering: I utgångsläget en tom kolumn. Här kan du skriva in uppgifter som grupperar in 
konkordansen i ett forskningstema, en viss studie eller någon annan systematisk indelning 
som du har nytta av. En systematisk gruppering av konkordanser hjälper dig att hålla reda på 
och återfinna dem om du har många. Se Omsortering nedan. 
- Ägare: Den som sparat konkordansen. 
Kommentar: I förekommande fall återges här den kommentar som du fogat till konkordansen 
innan den sparades (se under Märkning nedan). Du kan också komplettera den här kolumnen i 
efterhand. 
  
Kolumnernas bredd kan anpassas genom att man drar med muspekaren i kolumnernas 
gränslinjer i tabellhuvudet. Avpassa för att visa erforderlig text. 
 
Omsortering av konkordansväljartabellen: Du kan gruppera om tabellen för att få fram en 
systematisk ordning genom att klicka i valda kolumnhuvuden så att kolumnen ordnas 
alfanumeriskt. Vill du göra en komplex sortering i önskad prioritetsordning, sortera 
kolumnerna i tur ordning medan du håller ner Ctrl-tangenten. (Samma förfarande som för 
omsortering av konkordans, se ovan.) Till exempel kan du sortera (1) efter gruppering och (2) 
efter namn för att få en lista av konkordanser sorterade alfabetiskt per grupp. Eller du kan 
skilja ut dina konkordanser från andras genom att sortera efter ägare. 
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Märka och benämna 
Märkning 

När man skriver ut eller exporterar frekvenslistor, och när man sparar, skriver ut eller 
exporterar konkordanser, har man nytta av att få med uppgifter om vad listan eller 
konkordansen avser. Vissa sådana uppgifter förs på automatiskt av programmet, men man kan 
också lägga till egna anteckningar. 
 
Automatiskt påförda uppgifter är följande: 

Frekvenslistor:           Konkordanser: 
- aktuellt korpusurval         - aktuellt korpusurval 
- frekvenssummor för tecken och typer   - aktuellt sökuttryck 
- (för muntliga texter) räkningsalternativ:   - (för muntliga texter) talarval 
  informanten resp. alla deltagare        
             
Egna anteckningar 

I fältet till höger nedtill på frekvens- resp. konkordanssidan finns ett kommentarutrymme där 
du efter behov kan skriva in kompletterande anteckningar. Det kan vara uppgifter som 
definierar isär denna lista/konkordans från andra som du arbetar med eller beskriver den 
närmare. Du kan till exempel vilja ange typ av omsortering och för konkordanser 
redigeringsvarianter såsom typ av egen uppmärkning, ev. rensningar och strykningar av 
sökträffar, ifall en redigering är preliminär eller oavslutad etc.  
 
Benämning 

När du sparar (inom ITG-gränssnittet) eller exporterar (till en fil utanför ITG), blir du 
uppmanad att ange ett namn. Tänk igenom hur du vill benämna en konkordans eller en 
exporterad frekvenslista för att kunna identifiera den på ett praktiskt sätt och återfinna den där 
den är lagrad. Skaffa dig en konsekvent praxis för detta. Man brukar ha nytta av en koncis 
uppgift om sökuttrycket, korpusurvalet och eventuell redigeringsvariant. Det är praktiskt om 
namnet och märkningsuppgifterna (se avsnittet Märkning ovan) har ett samband. 
 
 
Skriva ut och exportera material 
Du kan skriva ut olika slags material på papper. Konkordanser och frekvenslistor kan du 
också exportera till en fil utanför ITG. Du kan också kopiera ut språkexempel för att t.ex. 
citera i en artikel. Gör så här: 
 
Expandera rubriken Utskrifter i Modulfönster-menyn och klicka på någon av underrubrikerna 
för att skriva ut eller exportera respektive typ av material. 
Konkordanser och frekvenslistor visas då i ett anpassat utförande. Upptill i fönstret finns 
funktionsknappar med bildsymboler bland annat för att spara (exportera till en extern fil som 
du skapar) och att skriva ut. 
 
En aktuell konkordans kan också skrivas ut eller exporteras via en genväg direkt från 
konkordansfönstret: 
Högerklicka på konkordansytan, välj sen Skriv ut/exportera konkordans i menyn som kommer 
upp. 
 
Språkexempel kan du kopiera från konkordansens textfält till en egen fil genom att klippa ut 
(Ctrl+C) och klistra in (Ctrl+V) relevanta textutdrag.  


