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Detekstiv  delavnica (Forumi)  

Odkrivanje govornih elementov na spletnih forumih  

 

Izdelaj seznam ključnih besed korpusa Forum glede na korpus Kres.  

Na spletni strani http://nl.ijs.si/noske/janes04.cgi/first_form?corpname=janes.04 izberi možnost 

Seznami in izberi korpus Janes v 0.4 Forum. Pri Možnostih izpisa izberi opcijo Ključne besede, za 

referenčni korpus pa izberi korpus Kres. 

Naloge: 

1. Ali na tem seznamu najdemo besede eee, mhm, eem? Zakaj?  

2. Oglej si prvih 20 besed na seznamu. Kaj opaziš? 

3. Na seznamu poišči besede drgač, mislu in zihr. Kaj imajo te besede skupnega? Izpiši še tri take 

besede. Zdaj te besede poišči v korpusu Gos. Kaj lahko sklepaš o profilu avtorja besedila, ki jih 

uporablja? Ali bi te besede kdaj zapisal/a v šolskem spisu? Odgovor pokomentiraj.  

4. Na seznamu poišči besede vredu, pomoje in nevem. Kateri pojav zaznamuje te besede? Poskusi te 

besede poiskati v korpusu Gos: dobiš več rezultatov z zapisom skupaj ali narazen? Kaj pa v korpusu 

spletnih forumov Janes?    

5. Na seznamu ključnih besed poišči besede feltne, oglasnik in turbina. Jih najdeš v korpusu Gos? 

Zakaj?  

6. Seznam ključnih besed korpusa Gos in korpusa spletnih forumov predstavi v besednem oblaku. 

 

Vsaka skupina v okviru izbrane tematike pripravi predstavitev z naslednjo strukturo: I. Raziskovalno 

vprašanje: v kolikšni meri drži, da “na spletnih forumih pišemo, kot govorimo”? 

II. Potek raziskave: utemeljitev izbora vsebinskega sklopa, izbor gradiva oz. korpusov in orodja za 

njihovo analizo in opis metodologije. 

III. Raziskava in beleženje ugotovitev. 

Predstavitev besednega oblaka in ugotovitev na podlagi točk 1, 2, 3 in 4. Kateri zaznani pojavi 

odsevajo jezikovno neznanje, kateri pa kreativnost v jeziku? Kaj na podlagi podatkov iz korpusov 

lahko povemo o spolu, starosti ali regiji avtorja besedila? 

IV. Zaključki glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 
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