
Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

 
 

Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

KØBENHAVN 19.-22. MAJ 2015 PATRICK LEROYER, CENTER FOR LEKSIKOGRAFI 

NFL  - 13. KONFERENCE OM LEKSIKOGRAFI I NORDEN 

Bruger- og ekspertinddragelse ved 

udarbejdelse af online (fag)ordbøger 

 

- det kooperative princip i leksikografi 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Disposition 

 Den leksikografiske diskrimination af fagordbogen og dens konsekvenser 

› skyldes almenordbogens hegemoni 

› skyldes uklarhed om, hvad vi egentlig mener med ”ordbog”: et par definitioner til 
diskussion 

› Konsekvenser: risiko for, at samarbejdet med brugerne og eksperter undervurdes 

 

 Eksempler på samarbejde med brugere og fageksperter – eller mangel herpå? 

› vinordbog, ejendomsordbog, økonomisk ordbog 

› almen (fag)ordbog til oversættelse 

 

 Det kooperative princip i leksikografi 

› samarbejdsteser 1 og 2 

› samarbejdsmodeller 1 og 2 (efter Klosa 2013) 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Ordbog: kun kilde til sproglig viden? 

 ”Vigtigheden af at interessere sig for, hvordan sproglig viden opsøges, tilegnes og bruges 

på digitale medier, understreges fx af den stærkt øgede brug af nye platforme […]”  

(velkomsttekst til 13. konference om leksikografi i Norden 2014 - 

http://nfi.ku.dk/nfl2015/om-konferencen/) 

 

 Hvad med ordbogen som kilde til faglig  (og fagsproglig) viden? 

 

 Fagordbogens betydning for informations-/videnssamfundet synes at være undervurderet 

 

 = Leksikografisk diskrimination 

 

 



KØBENHAVN 19...-22.. MAJ  2015 

 
 PATRICK LEROYER, CENTER FOR LEKSIKOGRAFI 

NFL - 13. KONFERENCE OM LEKSIKOGRAFI I NORDEN 

Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

Almenordbogens hegemoni:  prestige, vanens magt, 
business, omfang, de store ordbogsprojekter 

 Fagordbøger udgør 75% af nye ordbogsudgivelser (Leroyer 2011), men: 

 When ordinary people refer to dictionaries, they mean general language dictionaries like 

the Oxford English Dictionary, Le Grand/Petit Robert, Duden, Webster, etc. 

 Purchases and sales of general language dictionaries dwarf those of special language 

dictionaries. 

 Almost all substantial dictionaries (more than 4cm thick, if we take print as a reference 

point) are general language dictionaries. 

 Almost all large lexicographic projects (comprising, say, more than ten people over more 

than three years) are for general language dictionaries. 

(Kilgariff 2012) 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Almenordbogens hegemoni udfordres: trafiktællinger 

 Fagordbøger udgør 75% af nye ordbogsudgivelser (Leroyer 2011), men: 

 

 “The comparison is like noting that there are more local airstrips than international airports in the 
world, so basing an account of aviation on local airstrips. Numbers of publications alone do not 
give a good overall picture, and I remain convinced that general language dictionaries are 
central to the lexicographical firmament”. (Kilgariff 2012) 

 

 Hvad med den globale trafik på de store online encyklopædier, fx Wikipedia med mange 
millioner artikler, og på online fagordbøger, fagglossarer og ordlister med flere? 

 

 Marts 2015: Engelsk gnsn. 9 millioner visninger i timen; se: 115.000; no. 49.000; dk 40.000 (= ca 1 
million visninger om dagen); fi. 65.000: is. 3.800; fo. 1.350 (Wikipedia stats) – og kraftigt stigende. 



KØBENHAVN 19...-22.. MAJ  2015 

 
 PATRICK LEROYER, CENTER FOR LEKSIKOGRAFI 

NFL - 13. KONFERENCE OM LEKSIKOGRAFI I NORDEN 

Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Hvad mener vi egentlig ved (fag)ordbog?  
 

 fagordbog = [Der er ingen resultater med ”fagordbog”] 

 ordbog = opslagsværk der indeholder oplysninger om ord og deres sproglige form og 

indhold, fx stavning, ordklasse, bøjning, udtale, betydning, brug, synonymer og historie i et 

sprog eller om ordenes oversættelse til et andet sprog ● værket kan publiceres som en bog eller 

digitalt som fx en hjemmeside eller app 

 leksikografi = gren inden for sprogvidenskaben der beskæftiger sig med udarbejdelse af 

ordbøger og leksika 

 leksikon = opslagsværk med de væsentligste oplysninger på ét eller flere bestemte 

fagområder eller på alle fagområder især i form af et bogværk med (kortfattede) artikler 

ordnet alfabetisk efter stikord 

(Den Danske Ordbog 2015) 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Hvad mener vi ved fagordbog?  

 

 fagordbog: ordbog, som indeholder opslagsord inden for en bestemt fagterminologi (Den 

Danske Betydningsordbog 2015) 

 

 specialised dictionaries = dictionaries, encyclopaedias, lexica, glossaries, vocabularies, 

and other information tools covering areas outside general cultural knowledge and the 

corresponding Language for General Purposes (LGP), mainly, but not exclusively, 

disciplines related to trade, industry, technology, natural and social sciences, and 
humanities (Olivera & Tarp 2014) 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Konsekvenser 

 For lidt fokus på ordbogstypen, som har stor betydning for den leksikografiske teori og 

praksis 

 

 Hvad der er rigtigt og smart for udarbejdelsen af almenordbogen (sprogvidenskab) er det 

ikke nødvendigvis for fagordbogen (andre videnskaber) 

 

 Samarbejdet med brugerne og fageksperter i ordbogsprocessen undervurderes, jf. Klosa 

2013, der i sin leksikografiske model henviser til ”dictionaries in general”.  

 

 => behov for kooperativ leksikografi 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

Ejendomsordbogen: nødvendigt samarbejde med 
ejendomseksperter (jura, økonomi) 

1. Eksperter i ejendomshandel i DK og Frankrig – Ejendomsmæglere i Danmark og Frankrig,  

2. Eksperter i ejendomsfagsprog i DK og i Frankrig – Ordbogsredaktionen 

3. Eksperter i fagleksikografi – Aarhus BSS, Center for leksikografi 

4. Eksperter i online ordbøger – ordbogen.com 

(Leroyer & Hansen 2012) 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Vinsmagningsordbogen:  
nødvendigt samarbejde med vineksperter og 
ekspertbrugere 

 Vinsmagningskurser ved Ecole des vins, vinmesser, hos producenter 

 Oenologer, undervisere, producenter, andre branchefolk (salg og marketing) 

 Semi-eksperter: vinkendere ved vinsmagningskurser 

 Eksperterne er også brugerne! 

 

(Leroyer 2013) 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Producenter, undervisere med flere 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

 
Økonomiske ordbøger fra Oxford:  
nødvendigt samarbejde med økonomiske eksperter  

 The implication of the use of formality in economics is that it requires specialist knowledge 

to provide the translation of the formal language of the discipline into a form of language 
that can be understood by the target audience of a dictionary. It cannot be done by 

collecting together the definitions that are publicly available online since these are not 

always correct […]  

 Instead, it can only be done by specialist compilers who understand the formality and 

appreciate the requirements of the target audience. We also wish to argue that it is 

probably a task that requires more than one specialist compiler given the current breadth 

of the discipline. These compilers also need to have complementary expertise. 

 

Hashimzade & Myles 2014 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

Blinkenberg Høybye: både almen- og fagordbog 
- vanskelig etablering af ækvivalens 

 ”Det almene sprog er fyldigt repræsenteret, men også termer fra de vigtigste former for 
fagsprog er medtaget.” (Schøssler 2014) 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Blinkenberg & Høybye : ”vigtigste former for fagsprog” 

administration, anatomi, antropologi, arkitektur, arkæologi, astrologi, astronomi, bakteriologi, 
beklædning, biblen, biblioteksvæsen, bil, bildende kunst, billard, biokemi, biologi, 
bioteknologi, bogbinderi, bogtrykkeri, botanik, bryggeri, Danmark, dansk ret, Den Europæiske 
Union, elektricitet, elektronik, farmaci, feudalvæsen, filateli, film, filosofi, finansiering, fiskeri, 
flyvning, fonetik, forsikring, fotografering, Frankrig, fransk ret, fysik, fysiologi, fysisk 
planlægning, fægtekunst, fødevareindustri, genetik, geografi, geologi, gravering, gymnastik, 
handel, havebrug, heraldik, historie, informationsteknologi, jagt, jern- og stålfabrikation, 
jernbaner, katolicisme, kemi, kernefysik og –energi, kirurgi, landbrug, litteratur, lægevidenskab, 
madlavning, malerarbejde, matematik, meteorologi, metrik/verslære, militærvæsen, miljø, 
mineralogi, musik, mytologi, møbeludstyr, olieindustri, optik, parlementarisk, politik, postvæsen, 
protestantisme, psykologi, regnskab, religion, retorik, retsvæsen, ridning, rumfart, skovbrug, 
slagteri, snedkeri, sociologi, sport, sprogvidenskab, statistik, syning søfart, tandlægevidenskab, 
teater, teknik, telekommunikation, teologi, transport, typografi, tømrerhåndværk, uddannelse, 
urmageri, veterinær videnskab, vinavl, zoologi, økologi, økonomi 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Oversættelsesproblem ved fransk EU-tekst: 

 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7 et 11, si la marchandise n'a pas reçu 
la destination prescrite, le montant des droits non perçus doit être payé aux autorités 
compétentes, sans préjudice des intérêts moratoires éventuellement exigibles. 

 

 Hvis varerne ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med det foreskrevne formål, skal 
den ikke indbetalte told med tillæg af eventuelt forfaldne morarenter betales til de 
kompetente myndigheder, jf. dog bestemmelserne i artikel 7 og 11. 

  

Leroyer & Rasmussen 2010 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Ækivalens er tekstafhængig: artikelforslag 

1. Efterfulgt af lov, forordning, paragrafhenvisning - Teksteksempler 

› jf. dog (dog ikke først i sætning) 

› med forbehold 

› for så vidt andet ikke er fastsat 

2. Ikke efterfulgt af lov, forordning, paragraf henvisning - Teksteksempler 

› uden at det dog berører, idet det ikke berører, uden at det berøres 

› ved inanimeret logisk subjekt = uden at give afkald på 

› ved fremtidige relationer = uden at dette dog begrænser muligheden for, uden at dette er til 
hindring for 

3. I faste udtryk – Teksteksempler 

› intérêts (interesse) = uden at tilsidesætte interesser 

› intérêts (renter) = med tillæg af renter 

› principe = uden at tilsidesætte princippet 

› preuve du contraire = medmindre det modsatte bevises 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light B&H online: utilstrækkelig hjælp til oversættelse 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Samarbejdstese 1 – online fagordbøger 

  

 Ved udarbejdelsen af online fagordbøger, hvor ordbogen er et værktøj for en 

virksomhed eller brancheorganisation, er inddragelse af både brugerne og 

fageksperter altid påkrævet, da der normalt vil være sammenfald mellem de to 

grupper. 

 

 Ved udarbejdelsen af alle andre typer online fagordbøger, er samarbejdet med 

fageksperter påkrævet i næsten alle faser af ordbogsprocessen. 

 

 Som ved online almenordbøger er samarbejde med brugerne påkrævet under 

hele ordbogens levetid. 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

Samarbejdsmodellen 1 - online fagordbøger 
UDARBEJDELSE  

af online fagordbog 

v./ ordbogsledelsen 

1. forberedelse 

valg af 
ordbogskoncept 

udelukkende 
fageksperter 

altid 

 påkrævet 

2. 
dataerhvervelse 

datagenerering 

både brugere og 
fageksperter 

afhænger af 
fagområdet  og 
formålet med 

ordbogen 

3. digitalisering 

korpus  

og database 

IT-eksperter 

altid  

påkrævet 

4. databehandling 

integration af de 
leksikografiske data  

på online platform 

IT-eksperter 

sjældent 
påkrævet 

5. analyse 

udarbejdelse af 
meningsangivelser 

eller ækvivalens 

udelukkende 
fageksperter 

altid  

påkrævet 

6. afprøvning  

afprøvning og 
feedback 

både brugere 
og fageksperter 

stærkt 
anbefalelses-

værdigt 

7. efterliv 

opdatering 

både brugere og 
fageksperter 

altid  

påkrævet 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Samarbejdstese 2 – online almenordbøger 

 Samarbejdet med brugerne er påkrævet i den forberedende fase, da afklaringen  

af brugernes informations – og servicebehov er afgørende for ordbogens tilblivelse.   

 Samarbejdet med fageksperter er stærkt anbefalelsesværdigt i redaktionsfasen, da 

ordbøgerne typisk inkluderer  fagtermer. Samarbejdet er afgørende for redigering 

af korrekte meningsangivelser og, ved bilingvale almenordbøger, for fastsættelse 

af ækvivalens. 

 Samarbejde med både brugerne og fageksperter er stærkt anbefalelsesværdig i 

ordbogens afprøvningsfase 

 Da online almenordbøger har skiftet status fra leksikografiske produkter til 

leksikografisk service bør samarbejdet med brugerne være endnu mere i fokus 

under hele ordbogens levetid for at sikre dens konstante udvikling. 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

Samarbejdsmodellen 2 – online almenordbøger 
UDARBEJDELSE  

af online almensproglig ordbog 

v./ ordbogsredaktionen 

1. forberedelse 

valg af 
ordbogskoncept 

udelukkende 
brugerne 

altid 

 påkrævet 

2. 
dataerhvervelse 

datagenerering 

udelukkende 

fageksperter 

stærkt 
anbefalelses-

værdigt 

kun for 
fagtermer 

3. digitalisering 

korpus  

og database 

IT-eksperter 

altid  

påkrævet 

4. databehandling 

integration af de 
leksikografiske data  

på online platform 

IT-eksperter 

Lejlighedsvist 
påkrævet 

5. analyse 

udarbejdelse af 
meningsangivelser 

eller ækvivalens 

udelukkende 
fageksperter 

jævnligt 

påkrævet 

6. afprøvning  

afprøvning og 
feedback 

både brugere 
og fageksperter 

stærkt 
anbefalelses-

værdigt 

7. efterliv 

opdatering 

både brugere og 
fageksperter 

altid  

påkrævet 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

Tak for opmærksomhed! 
pl@asb.dk 
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Tilpas dit navn og titel ved 

at tilgå Diasmaster  

under Vis i topmenuen 

Overskrift én linje 

Bold eller Regular Litteratur 
 Blinkenberg & Høybye, dansk-fransk (2015): 

http://www.ordbogen.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/opslag.php?word=pr%C3%A9judice&dict=bhfd 

 Den Danske Ordbog (2015): http://ordnet.dk/ddo 

 Ejendomsordbogen (2014): http://www.ordbogen.com (januar 2015) 

 Kilgariff, Adam (2012): Review of Pedro A. Fuertes-Olivera and Henning Bergenholtz (eds.). e-Lexicography: The Internet, Digital Initiatives and 
Lexicography. In Kernerman Dictionary News, July 2012, 27. 

 Klosa, Annette (2013): The lexicographical process (with special focus on online dictionaries). I: Rufus Gouws, Ulrich Heid, Wolfgang Schweickard 
& Herberst Ernst Wiegand (Hrsg.): Dictionaries. An international Encyclopedia of Lexicography. Supplement Volume: Recent Developments with 
Focus on Electronic and Computational Lexicography. Berlin, Boston: de Gruyter, 517-524. 

 Leroyer, Patrick (2011): Change of paradigm. From Linguistics to Information Science and from Dictionaries to Lexicographic toos. I: Fuertes 
Olivera, P. & H., Bergenholtz: e-lexicography.  The Internet, Digital Initiatives and Lexicography. London: Continuum,  121-140. 

 Leroyer, Patrick (2013): New Proposals for the Design of Integrated Online Wine Industry Dictionaries. I: Lexikos, vol 23, pp. 209-227. 

 Leroyer, Patrick & Liselotte Kruse Hansen (2012): Ejendomsordbogen fransk/dansk: ny integreret e-ordbog. I: Birgit Eaker, B., Lennart Larsso & 
Anki Mattisson (red.): Nordiska studier i lexikografien 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24.-27. maj 2011, 405-417. 

 Leroyer, Patrick & Kirsten W. Rasmussen (2010): Accessing Discursive  Data Types in Legal Translation Dictionaries: The case of Sans Préjudice de. 
I: Davide  S: Giannoni & Celina Frade (eds.): Researching Language and the law. Berne, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, 
Wien: Peter Lang, 157-178. 

 Nigar Hashimzade, Georgina A. Myles & Gareth D. Myles (2014): Can Authority be Sustained while Balancing Accessibility and Formality? I: 
Hermes 52, 11-24. 

 Schøsler, Lene (2014): Blinkenberg og Høybyes Dansk-Fransk og Fransk-Dansk Ordbog – fra seddel-samling til trykte ordbøger og online udgave. 
I: LexicoNordica 21, 161-180. 

 




