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nordterm I reykjavík 2015   

ÁGúStA ÞorBerGSdÓttIr

Ordfører for Nordterms styregruppe

Kære konferencedeltagere! dear Klaus-dirk Schmitz! 

Velkommen til Nordterm 2015 i Reykjavík.

Der er mig en stor glæde at byde jer alle velkomne til Nordterm-dagene. Det er ti år siden 
arrangementet sidst fandt sted i Island og det var også i reykjavík. også i 1985 og i 1995 
var Nordtermdagene her i Island, arrangeret blandt andre af Sigurður Jónsson og Sigrún 
Helgadóttir, som er til stede her i Nordterm 2015.

Der er i år påmeldt 29 foredrag til Nordterm-dagene. Temaet for årets konference er For-
valtning Hvem har ansvaret? – Hvem tager ansvaret? og i de næste dage har vi lejlighed til at 
høre på mange vigtige foredrag og høre om de erfaringer i udvikling af terminologi arbejde 
som vi kan drage lære af. Vi vil blandt andet høre om samarbejde mellem terminol oger og 
andre, arbejdsprocesser, terminologiske ontologier, struktureret viden i begrebsmodeller 
og termekstraktioner.

I går blev der afholdt et kursus og workshop som en del af dette års Nordterm-dage. Leder 
var Henrik Nilsson terminolog fra terminologicentrum tNc i Sverige.

I universiteterne anvendes der nu engelsk i stigende grad som undervisnings- og forsknings-
formidlingssprog, også her i de nordiske lande På konferencen vil vi høre om parallelsprog-
politikken og hvorledes de nordiske sprog vil kunne anvendes i fagligt krævende sammen-
hænge.

I Island findes der ingen institution som udelukkende beskæftiger sig med terminologi. I 
Árni Magnússon-instituttet i islandske studier hører de terminologiske virksomheder ind 
under sprogrøgtsafdelingen. 

I Island hvor sprogpurismen har været dominerende er der en tradition at danne nye 
 islandske ord i stedet for at tage fremmede ord ind i sproget. Dette gælder såvel fag-
sproget som det almene sprog. terminologisk bevidsthed har dog ikke været stor og fx 
skelnede man ikke mellem neologismer og termer før end efter 1980. Siden 2008 har 
man inden for faget oversættelse ved Islands universitet tilbudt et kursus i terminologi. En 
islandsk oversættelse af Heidi Suonuutis Guide to Terminology blev publiseret i året 2004 
og det har øget kendskabet til terminologiske arbejdsmetoder i Island. Nordterm 2015 er 
en vitaminsindsprøtning for terminologi her i landet.

Jeg vil minde om Nordterm-forsamlingen på torsdag som er den vigtigste af Nordterms 
aktiviteter. Det er et forum som er åbent for alle. Der bliver fremlagt rapporter fra de 
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 enkelte medlemslande og arbejdsgrupperners beretninger diskuteres. Nu er der tre  aktive 
arbejdsgrupper:  AG1 om terminologiforskning og terminologiuddannelse, AG2 om term-
håndteringsværktøj og AG5 Nordterms internetinformation.

Til slut vil jeg udtrykke takmemlighed for den økonomiske støtte til arrangementet som vi 
har modtaget fra Nordplus sprog, Clara Lachmanns Stiftelse og Letterstedska foreningen 
som har gjort det muligt at planlægge Nordterm-dagene. 

Konferencen Nordterm 2015 er herved åbnet og jeg giver ordet til Ari Páll Kristinsson.
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hurudant ansvar kan 
termInologer ha I 

begreppsmodellerIng?

VIrPI KALLIoKuuSI

Institutet för hälsa och välfärd (THL) 
 Enheten för informationsstrukturer

KAtrI SePPäLä 

Terminologicentralen TSK

Inledning
I denna artikel kommer vi att diskutera hurudan roll en terminolog kan ha i begrepps-
modellering. terminologer och begreppsmodellerare kommer från olika fackområden och 
deras arbete har olika särdrag, men hur olika är deras yrkesroller egentligen? När man 
betraktar begreppsanalys och begreppsmodellering, kan man hitta viktiga likheter, som 
förtjänar närmare undersökning.  

likheter och olikheter mellan begreppsanalys och begreppsmodellering
terminologer har under de senaste åren blivit alltmer inblandade i projekt, där det gäller 
att skapa begreppsmodeller. Oftast är det inte terminologer som har fått själva mod-
elleringsuppdraget, men man kan inte undvika tanken att terminologer som är experter på 
begreppsanalys skulle ha någonting mera att ge även i it-modelleringsprocesser. Det finns ju 
många likheter mellan begreppsanalys och begreppsmodellering. Begreppsanalys används 
som metod i terminologiarbete när man vill reda ut begrepp och deras relation till språket 
för att underlätta kommunikation och informationsöverföring. Begreppsmodellering i sin 
tur används när man vill beskriva de viktigaste begreppen som berör organisationers verk-
samhet och som används för att utveckla de it-system som behövs i verksamheten. Men 
även om det i båda dessa fall gäller att reda ut begrepp och deras relationer till varandra, 
är förhållandet mellan begreppsanalys och begreppsmodellering ändå ganska oklart. Skulle 
det vara möjligt att nå synergifördelar genom att kombinera element av begreppsanalys 
och dess resultat med begreppsmodellering?
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Alla begreppsmodeller tycks inte följa samma analysprinciper och arbetsmetoder. Inte 
heller ser begreppsdiagram och begreppsmodeller om samma tema likadana ut och skill-
naderna beror inte bara på olika notationstraditioner. Ofta finns det även grundläggande 
skillnader i urvalet begrepp som man vill analysera och beskriva: alla begrepp som ingår i 
ett begreppsdiagram ingår inte i den motsvarande begreppsmodellen och tvärtom. Defin-
itioner eller andra begreppsbeskrivningar ingår sällan i begreppsmodeller och det finns 
inte heller alltid beskrivningar av relationerna med i modellerna. Frågan är, varför man 
väljer olika begrepp i begreppsdiagram och i begreppsmodeller och hur bestämmer man, 
vilka informationstyper som ska ingå i modellerna.

För begreppsdiagrammens del är situationen klar – åtminstone för terminologer. Be-
greppsdiagrammen är ett resultat av begreppsanalys som baserar sig på en standardiserad 
metod. I diagrammen ingår alltså sådana begrepp som definieras med hjälp av varandra. 
Det är grunden till varför de hör ihop, även om relationerna mellan begrepp i vissa fall 
kan vara indirekta och man av praktiska skäl måste begränsa antalet begrepp i samma 
diagram. För att kunna förstå, varför just dessa begrepp hör ihop, måste man först reda ut 
begreppens väsentliga kännetecken. När man betraktar de här kännetecknen till exempel 
i form av en definition, ser man också hur bra själva termen beskriver begreppet. 

men hur är det med begreppsmodeller, hur väljer man begreppen som ska ingå i en mod-
ell? Eftersom begreppsmodeller beskriver verksamheten, kan valet av begreppen basera 
sig till exempel på verksamhetsanalysen. Då finns det tyvärr risk för att man får en för 
snäv bild av begreppets innehåll, om man inte tar hänsyn till de relaterade begreppen, 
sådana som inte nödvändigtvis har ingått i verksamhetsanalysen.  Också valet av termen 
kan misslyckas, om man inte märker, hur termen används utanför den verksamhet det är 
fråga om.

utveckling av terminologiskt trimmade begreppsmodeller – tre konkreta 
exempel
Med hjälp av tre konkreta exempel som vi presenterar i de följande kapitlen försöker vi 
illustrera hurudant ansvar terminologer kan ha i begreppsmodelleringsprojekt. I det första 
exemplet tar vi fram sådana fenomen som ofta förorsakar tolkningsproblem och även 
svårigheter att använda begreppsmodeller på ett entydigt sätt, särskilt i verksamhetsar-
kitektur, it-utveckling eller informationsöverföring mellan olika it-system. I det andra ex-
emplet beskriver vi en vidareutvecklad begreppsmodell som ändå fortfarande innehåller 
vissa modelleringssvagheter. I det sista exemplet föreslår vi terminologiska utvecklings-
metoder för att förbättra begreppsmodeller genom att införa systematisk information om 
begreppsinnehåll, begreppsrelationer och termanvändning i dem.

exempel på en enkel begreppsmodell
Det första exemplet är en mycket enkel men ändå ganska ofta förekommande typ av be-
greppsmodeller. Modellen innehåller sju organisationsrelaterade begrepp: organisation, 
person, anställd, uppdragsroll, yrkesutbildad person, yrkesrättighet och begränsning av 
yrkesrättighet.
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Figur 1. Exempel på en enkel begreppsmodell.
Med dessa grundbegrepp vill man i modellen beskriva vilka anställda är vikti ga i en viss 
organisati on, vilka roller de har i organisati onen och hur man kanske begränsar deras rätt -
igheter att  utöva yrke i vissa situati oner. Men vad kan man säga om själva verksamhet-
sområdet bakom de här begreppen? Vilken bransch är det fråga om? Man noterar att  
benämningarna på begreppen är allmänspråkliga ord och inget i dem tyder på att  det han-
dlar om en viss verksamhetsbransch, nämligen hälso- och sjukvården (förkortas oft a hos 
i modellerna). När man modellerar begrepp inom en viss verksamhet tycker man oft a att  
kontexten är redan angiven och att  man därför kan använda sådana ord och termer som 
är så korta och eff ekti va som möjligt. Dett a leder ti ll att  man använder allmänspråkliga ut-
tryck som oft a är oklara eller alltf ör fl ertydiga för att  kunna tolkas på rätt  sätt . 

Vad kan man då säga om begreppens innehåll och relati oner ti ll varandra i den här  enkla 
modellen? I terminologisk begreppsanalys bör man allti d ta hänsyn ti ll begreppens 
extens ion och innehåll (intension). de är två sidor av samma mynt, inte likadana men 
likvärdiga: en kan inte existera utan den andra. de här myntsidorna är omvänt relaterade 
ti ll var andra: ju fl era företeelser ingår i extensionen desto färre kännetecken har man i 
 begreppets  intension. 

När vi beskriver eller modellerar begreppssystem bör man i analysen ta hänsyn ti ll alla de 
företeelser (eller instanser) som ingår i varje begreppets extension. Benämningarna på 
begrepp i sin tur bör infånga alla företeelser i extensionen och defi niti onerna bör gälla för 
varje enskild instans av begreppets extension.

I begreppsmodeller kan man ändå inte allti d vara säker på att  mynten har två likvärdiga 
sidor utan extensionen och intensionen tycks vara på något sätt  bristf älliga eller parti ella. 

om man tar t.ex. begreppet person i den här enkla modellen så är det vanligt att  man tol-
kar dess extension inte så som själva benämningen tycks hänvisa ti ll utan extensionen be-
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gränsas av de andra begrepp som relaterar sig ti ll person.  Personens extension innefatt ar 
enbart sådana som är anställda i en organisati on och som har några slags yrkesrätti  gheter. 
Om begreppet person verkligen har en så begränsad extension, innebär det fakti skt att  
benämningen och begreppet inte går hand i hand med varandra och den som använder 
modellen i prakti ken inte kan vara säker på hur begreppets innehåll bör tolkas.

Vad gäller relati onerna mellan begreppen kan man inte vara säker på hur de enkla, raka 
strecken borde tolkas eft ersom de prakti skt taget inte alls anger någon semanti sk inform-
ati on. Det ser ut som om en yrkesutbildad person skulle vara ett  underordnat begrepp ti ll 
anställd men det kan lika väl handla om en associati v relati on. Man kunde kanske säga att  
organisati oner består av ett  antal anställda och att  relati onen mellan de här be greppen 
är i så fall parti ti v. Det är ända svårt att  veta om det stämmer och om det är det som 
 modelleraren vill beskriva. 

exempel på en vidareutvecklad begreppsmodell
Det andra exemplet beskriver samma begreppssystem som den första modellen men är 
lite vidareutvecklad.1 Man hör oft a påstås att  det fi nns fl era olika sätt  att  modellera och 
att  varje modellerare har sin egen handsti l. Internati onellt standardiserade analysmetoder 
fi nns egentligen inte för modelleringsarbetet, men vissa grafi ska notati onstekniker har 
standardiserats, cf. umL-tekniken.

Namn
ID beteckningnamn

ID nummer

yrkesbeteckning
specialitet
giltighet

startdatum
typ av begränsning

organisation ID (OID)
momsregistreringsnummer

startdatum
behörigheter

utgångsdatum

1 0..*

1

0..*

1

0..*

1 *

*

1

*

1

Figur 2. Exempel på en vidareutvecklad begreppsmodell.

1  Modellen ingår i en slutrapport från ett  konkret begreppsmodelleringsprojekt inom hälso- och 
sjukvården. Projektet var organiserat av Insti tutet för hälsa och välfärd (THL) i 2014.
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I den här vidareutvecklade modellen ser man följande nya element som stödjer en bättre 
semantisk tolkning av modellen: 

Benämningarna på vissa begrepp är exaktare och man vet bättre att det handlar om • 
hälso- och sjukvård (anställd inom hos, yrkesutbildad person inom hos).

Man har också använt notationer som visar att det finns vissa semantiska relationer • 
mellan begreppen. Yrkesutbildad person är en typ av anställd (hierarkisk relation) 
och yrkesrättigheter består av begränsningar av yrkesrättigheter (partitiv relation). 
De raka strecken bör tolkas som associativa relationer. En hierarkisk relation i mod-
ellen betyder att både attribut och relationer av det överordnade begreppet nedärvs 
till det underordnade begreppet, på samma sätt som i terminologiskt analyserade 
och beskrivna begreppssystem.

Det finns även attributlistor med i modellen och dessa beskriver vilka egenskaper • 
är viktiga i begreppens innehåll, t.ex. yrkesbeteckning, specialitet och giltighet för 
begreppet yrkesrättighet och startdatum, behörigheter och utgångsdatum för  
uppdragsroll.

Modellen visar också kardinaliteter mellan begrepp: en organisation kan ha flera • 
anställda, en anställd kan ha flera uppdragsroller och en person kan ha flera yrkes-
rättigheter. Kardinaliteten är en mycket viktig del av begreppsmodeller. Det är ändå 
viktigt att komma ihåg att kardinaliteter beskriver relationer mellan enskilda före-
teelser (instanser) av begrepp och tar inte nödvändigtvis hänsyn till hela extension-
en av begrepp.

Man kan fråga sig om de här nya notationselementen är tillräckliga för att alla som an-
vänder modellen entydigt kan förstå begreppens innehåll och deras inbördes relationer. 
Modellen visar faktiskt att man har samma problem med begreppens extension och in-
tension som i den första modellen. Hur borde man tolka t.ex. begreppet person och dess 
extension? Är den fortfarande begränsad av de närliggande begreppen vilket skulle betyda 
att det handlar om en viss del av alla möjliga personer (d.v.s. det handlar om ett underbe-
grepp till det allmänna begreppet person). Benämningen på begreppet hänvisar dock inte 
till den riktningen. Om man nu skulle lägga till ett annat begrepp som har en relation till 
person, t.ex. patient, hur borde man då tolka extensionen och innehållet av begreppet? 
Och hur vet man att alla som använder modellen tolkar extensionen och innehållet av 
begreppet på samma sätt?

Man kan se i modellen sådana informationselement som är viktiga för organisationens 
verksamhet. De är viktiga för insamling och behandling av information (t.ex. namn, ID 
nummer för person; organisationsID och momsregistreringsnummer för organisation). 
De här egenskaperna kallas för klassattribut och de är inte nödvändiga för att definiera 
begreppet person eller begreppet organisation i en vidare kontext eller för fackspråkliga 
kommunikationsbehov. Urvalet attribut tycks vara ganska oklart och slumpmässigt valt 
och man vet inte riktigt vilken betydelse de har för tolkningen av själva begreppen. Är 
dessa bara några enstaka exempel på attribut, är de kanske de allra viktigaste om man 
tänker på datamodelleringens behov och ändamål? 

Vad gäller begreppsrelationer i modellen ser man att yrkesutbildad person inom hos är en 
typ av anställd inom hos. Av allmän erfarenhet vet man ändå att det förutom dem också 
finns andra anställda inom hälso- och sjukvården. Dem har man ändå inte tagit med i mod-
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ellen och man kan fråga sig: varför inte? Man vet också att  alla yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården inte är anställda i någon organisati on eft ersom det fi nns även 
privata näringsidkare. 

Man kan likaväl ifrågasätt a den parti ti va relati onen mellan yrkesrätti  ghet och begräns-
ning av yrkesrätti  ghet. I vissa arbetsuppgift er kan de anställdas yrkesrätti  gheter begrän-
sas så att  de anställda inte t.ex. har ti llgång ti ll all pati enti nformati on men man kan nog 
inte säga att  begreppet yrkesrätti  ghet består av dessa begränsningar.

exempel på en terminologiskt trimmad begreppsmodell
den sista modellen har vidareutvecklats med tanke på de element som terminologisk be-
greppsanalys kan medföra i modelleringsarbetet. 

Namn
ID beteckning

NamnNamn Namn
ID beteckning

NamnNamn
kännetecken 1 ...
kännetecken 2 ...

1 0..*

1

1

0..*

*

1

kännetecken 1 ...
kännetecken 2 ...

kännetecken 1 ...
kännetecken 3 ...

kännetecken 1 ...
kännetecken 2 ...

kännetecken 1 ...
kännetecken 2 ...

kännetecken 1 ...
kännetecken 3 ...

kännetecken 1 ...
kännetecken 2 ...

kännetecken 1 ...
kännetecken 3 …
kännetecken 4 ...

kännetecken 1 ...
kännetecken 3 …
kännetecken 4 ...

bestämmer/
är bestämd av

begränsar/
är begränsad av 0..*

definierar /
 är definierad av

har

enligt arbetsuppgift/ 
ansvar

enligt utbildning/
kompetens

har

Figur 3. Exempel på en terminologisk trimmad begreppsmodell.
Genom en mera analyti sk undersökning av begreppens innehåll och deras semanti ska re-
lati oner ti ll andra, närliggande begrepp kan man komma fram ti ll ett  mera systemati skt 
framställt begreppssystem:

Först kan man beskriva de associati va relati onerna mellan person, roll och organisati on; 
de här begreppsrelati onerna kan ti llämpas i vilken organisati ons verksamhet som helst.   

Sedan kan man analysera i mera detaljer olika roll-begrepp som är relevanta i • 
 organisati onens verksamhet. Det fi nns egentligen två olika roll-begrepp: yrkesroll 
och uppdragsroll. Genom de här nya roll-begreppen kan man undvika den fel-
tolkningen att  alla yrkesutbildade personer är anställda i en viss organisati on. Ut-
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bildning och yrkeskompetens är ett kriterium för rollspecifikationerna och arbets-
uppgift och -ansvar är ett annat. 

Via begreppet • yrkesroll kan man även beskriva en semantiskt motiverad, direkt  
koppling till yrkesrättigheter.

För att kunna förstå innehållet av begreppet • yrkesutbildad person inom hos har 
man tagit med i analysen tre relevanta underbegrepp: legitimerad yrkesutbildad 
person, yrkesperson som beviljats tillstånd och yrkesperson med skyddad yrkes-
beteckning. extensionen av begreppet yrkesutbildad person inom hos innefattar 
faktiskt bara de instanser som ingår i de här underbegreppen så det är nödvändigt 
att beskriva även dem i modellen.

I en terminologiskt trimmad begreppsmodell kan man räkna upp de viktigaste känneteck-
nen av begreppen för att kolla att vi har tolkat begreppens extensioner och intensioner på 
rätt sätt. I hierarkiska begreppssystem hjälper dem även att kontrollera om nedärvningen 
av kännetecken stämmer.

Begreppsrelationer har också språkliga beskrivningar vilket underlättar tolkningen av sem-
antiska relationer. Benämningarna är valda så att de hänvisar till hela extensionen och 
intensionen av begreppen.

Språklig förklaring, definition eller anmärkning?
Begreppsmodeller borde alltid kompletteras med språkliga förklaringar för att säkerställa 
att alla tolkar och använder modellerna på samma sätt. Förklaringarna varierar ändå väld-
igt mycket och det kan hända att de inte har någon anknytning till de systematiska be-
greppsdefinitioner som finns tillgängliga i ordlistor eller termbanker.  Följande exempel 
illustrerar hur mycket begreppsförklaringarna kan variera i modelleringssammanhang.  
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Figur 4. Exempel på begreppsförklaringar i modelleringssammanhang.
En utvecklingsidé skulle vara att kombinera terminologiska definitioner med sådana an-
märkningar som innehåller nödvändig och nyttig attributinformation om begrepp som in-
formationsklasser, så som i de följande exemplen: 
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Figur 5. Exempel på terminologiska definitioner kompletterade av information för modellerin-
gens behov.
Både terminlogiska definitioner såväl som modelleringsförklaringar borde i varje fall vara 
kopplade till de grafiska notationerna i modellerna och det är inte alltid fallet.

Sammanfattning
Ovan har vi nämnt några exempel på hur terminologer kunde hjälpa till, när det gäller be-
greppsmodellering. Vi tycker att dessa detaljer är betydande, speciellt om syftet med be-
greppsmodellering är att sprida information och stödja gemensamma informationsstrukt-
urer. Då är det viktigt att man inte analyserar bara den enskilda verksamheten, utan reder 
ut och tar hänsyn till också andra liknande fall och relaterade begrepp. Det är nödvändigt 
för att nå en gemensam tolkning av begreppens innehåll och utan det finns det bara giss-
ningar. Eftersom datorer inte är bra på att gissa, finns det ingen semantisk interoperabilitet 
mellan datasystem utan definierade begrepp. Just med definiering kan terminologer hjäl-
pa till. Det hör ju till terminologernas kärnkompetens att kunna försäkra att begreppets 
väsentliga kännetecken noteras och tolkas på gemensamt sätt. Terminologer kan också 
välja termer, som beskriver begreppens innehåll entydigt och begripligt för alla. 

För att kunna skapa en samarbetsmetod, behövs det dock mera information om 
möjligheter att kombinera de här två tillvägagångssätten som terminologer och begrepps-
modellerare har. Finns det någonting terminologer borde låna från begreppsmodellering 
till terminolog isk begreppsanalys? En gemensam notation har vi redan, eftersom UML har 
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anpassats till terminologernas behov i ISO 24156-1:2014 Graphic notations for concept 
modelling in terminology work and its relationship with UML -- Part 1: Guidelines for using 
UML notation in terminology work. Men vad tycker begreppsmodellerare om termino-
logisk begreppsanalys − vilka delar är de nyttigaste och hur kan de anpassas till begrepps-
modelleringens behov och ändamål? Vi tror att det är värt att reda ut.

till slut
När det gäller terminologernas roll i begreppsmodellering, har terminologer åtminstone 
i Sverige och Danmark haft likadana erfarenheter som vi i Finland. Det är alltså viktigt att 
fortsätta leta efter nya lösningar. Hanne Erdman Thomsen och Bodil Nistrup Madsen har 
redan kommit långt med sina konkreta exempel på hur terminologisk begreppsanalys kan 
stödja byggandet av ett användargränssnitt.

källor
EN 13940-1:2007. Health informatics – System of concepts to support continuity of care – Part 1: 

Basic concepts.

ISO 24156-1:2014. Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relation-
ship with UML – Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work.

Anna Aaltonen, Virpi Kalliokuusi, Päivi mäkelä-Bengs, riikka Vuokko 2014. Luonnos terveydenhuol-
lon käsitemalliksi. Kohti käsitemallin tavoitetilaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisark-
kitehtuurityössä. Työpaperi 29/2014, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Bodil Nistrup madsen, Hanne erdman thomsen 2009. terminological concept modelling and con-
ceptual data modelling. In: International Journal Metadata, Semantics and Ontologies, vol. 
4, no. 4. Inderscience enterprises Ltd.

Nyckelord: terminologiska metoder, begreppsanalys, begreppsmodellering
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samarbete mellan termInolog 
och verksamhetsanalytIker

SteFANo teStI

Terminologicentrum TNC

Inledning
TNC får allt fler uppdrag som inte direkt innebär traditionellt terminologiarbete (med tra-
ditionellt terminologiarbete menar jag när vi reder ut och definierar begrepp inom ett 
fackområde för att publicera resultatet i en termbank eller ordlista.) Arbetet i dessa nyare 
uppdrag handlar snarare om att använda de terminologiska principerna och metoderna 
för att ta fram process-, begrepps- och informationsmodeller som bygger på vedertaget 
fackspråk. Min artikel kommer att beskriva ett samarbete mellan en terminolog och en 
verksamhetsanalytiker inom ett uppdrag från Socialstyrelsen i Sverige och visa hur ter-
minologer kan bidra till en hög terminologisk stringens i arbetet med modeller över ar-
betsprocesser, så kallade processbeskrivningar.

Uppdrag att organisera traumavård
Socialstyrelsen fick inför 2014 ett regeringsuppdrag att beskriva hur traumavård ska vara 
organiserad inom svensk hälso- och sjukvård. I projektet skulle man bland annat beskriva 
hur en beredskap för att kunna ta hand om många svårt skadade skulle se ut om en stor 
olycka inträffade i Sverige.

I projektet samarbetade jag som terminolog från TNC med en verksamhetsanalytiker och 
med ämnesexperter inom svensk traumavård. Projektet gick ut på att ta fram en process-
modell med tillhörande beskrivning. Ett mål var att processbeskrivningen så långt som 
möjligt skulle innehålla vedertagna facktermer för att användare inom området skulle 
förstå och använda processbeskrivningen på samma sätt. Ett annat mål var att i arbets-
gruppen också analysera och definiera de begrepp som det rådde oklarhet kring (till ex-
empel trauma, traumapatient, traumaledare, traumateam).

För att kunna genomföra ett sådant arbete med att ta fram en processbeskrivning var 
det viktigt att arbetsgruppen bestod av både ämnesexperter, verksamhetsanalytiker och 
terminologer. Alla dessa kompetenser var nödvändiga. Ämnesexperter kan området, i det 
här fallet traumavård, och känner till vad begreppen står för och vilka termer som an-
vänds eller inte används. Verksamhetsanalytikern kan hantera de metoder som ingår i en 
verksamhets- och informationsbehovsanalys, vilket bland annat innebär att analysarbetet 
genomförs med hjälp av så kallade verksamhetsmodeller (till exempel mål-, process- och 
informationsmodeller). Terminologen kan metoder och principer för hur man reder ut, 
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strukturerar och beskriver ett fackområdes begrepp och relationerna mellan dessa och 
hur man på ett systematiskt sätt samlar, analyserar, beskriver och presenterar ett visst 
fackområdes begrepp och deras benämningar.

varvning av verksamhetsanalys och terminologiarbete
Det första arbetsgruppsmötet inleddes med en kurs på två timmar i både verksamhets- 
och informationsbehovsanalys och terminologiarbetets principer och metoder för att alla 
i arbetsgruppen skulle få en gemensam bild av det kommande arbetet.
Arbetsgruppen delade inledningsvis upp arbetet med verksamhetsanalysen och de ter-
minologiska frågorna vid olika tillfällen. Men det blev tidigt uppenbart att kompetenserna 
från verksamhetsanalytikern och terminologen behövdes genom hela arbetet. Därför 
 bestämde vi att arbetet med verksamhetsanalys och terminologiarbete skulle varvas vid 
mötena. Detta gjorde arbetet mer effektivt och sammanhängande.

kartläggning av området traumavård
I planeringsfasen gjorde vi en kartläggning av området, för att se om det fanns något gjort 
tidigare som kan användas. Som utgångspunkt för själva terminologiarbetet använde vi 
bland annat Socialstyrelsens termbank1 som innehåller ett 60-tal termposter inom  området 
katastrofmedicin, och rikstermbanken2. Ambitionen var att återanvända etablerade fack-
termer så långt som möjligt i processbeskrivningen. 
Kartläggningen i sig visade inte vad som kan vara problematiskt i just den aktuella  processen 
för traumavård, eftersom den ännu inte var beskriven. Därför behövde vi  samtidigt  påbörja 
arbetet med själva processmodellen för att se vilka steg processen innehåller, vem som 
ansvarar för olika moment, vilka aktiviteter som utförs m.m. I detta arbete kan det dyka 
upp begrepp som inte är definierade (eller som är definierade men som behöver  revideras) 
eller termer som används oklart. under processmodelleringen blev det uppenbart vilka 
begrepp som behövde en terminologisk analys.

I början gjorde vi en enklare modell över processen för traumavård, se figur 1. Det var 
nödvändigt för att vi i arbetsgruppen skulle kunna diskutera processens avgränsning och 
för att vi lättare skulle kunna svara på frågor som uppstod under arbetet, som vad det är 
som inleder processen, vad som ska ingå, hur långt processen sträcker sig, hur processen 
ska benämnas, vilka etablerade facktermer och definitioner som kan användas. I figuren 
står bland annat en del konkreta frågor som kom fram under våra diskussioner.

1  http://termbank.socialstyrelsen.se
2  http://www.rikstermbanken.se
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Figur 1.  Förenklad processbild som utgångspunkt för diskussion under arbetet; termer och 
definitioner från Socialstyrelsens termbank är inlagda.

Så småningom kom arbetsgruppen fram till att traumaprocessen bör benämnas ”process 
för hantering av traumapatient”. Processen startar vid den prehospitala akutsjukvården 
(omedelbara medicinska insatser som görs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför 
sjukhus) på en skadeplats. Den innefattar ambulanssjukvård (som egentligen ingår i den 
prehospitala akutsjukvården) och vård på sjukhus. Diskussionerna visade att även rehabi-
litering ingår i processen, varför det senare lades till i bilden.

Arbetsgruppen arbetade vidare och figur 2 visar hur processen för hantering av trauma-
patienter så småningom kom att se ut och vad som ingår. Figuren innehåller även den 
slutliga processmodellen.
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Figur 2.  Den slutliga bilden av vad som ingår i processen för hantering av traumapatienter samt 
hela processmodellen.

I figur 2 är den fortsatta rehabiliteringen av patienten i fråga gråmarkerad. Det innebär att 
denna del visserligen ingår i processen för hantering av traumapatient, men den har inte 
beskrivits i projektet.
Figur 3 visar ett utsnitt av processmodellen som visar inledningen av processen.
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Figur 3.  Utsnitt av processmodellen som visar inledningen av processen för hantering av 
trauma patienter.

I figur 4 beskrivs varje steg i processen i detalj i en tabell. I de fall en fackterm som finns i So-
cialstyrelsens termbank har använts i beskrivningen, har definitionen återgetts i  kolumnen 
längst till höger. Numreringen i beskrivningen följer processmodellen. I modellen (figur 3) 
beskrivs arbetsflöden på följande sätt:

ansvarsroller – grått fält, ibland kallat för ”simbanor” (engelska swim lane)• 

starthändelse – grön cirkel• 

sluthändelse – röd cirkel• 

aktivitet – grön fyrkant• 

port – val eller alternativ – orange romb• 

aktivitetssekvens – pilar• 

Samma färger återfinns i beskrivningen av processmodellen, se figur 4.
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Figur 4.  Beskrivning av processmodellen.

Figur 5 visar de begrepp som utreddes terminologiskt under arbetet. de begrepp som 
har fått föreslagna definitioner och termer i projektet har alla med trauma att göra på 
något sätt. Trauma brukar allmänt betyda fysisk eller psykisk skada av något slag, men i 
arbetsgruppen fanns det de som menade att det även kunde betyda själva den händelse 
där energi överförs till en person och som leder till en skada. Arbetsgruppen kom fram 
till att kalla händelsen för traumahändelse och det som orsakas av händelsen för trauma, 
för att kunna tala om båda företeelserna. Analysen ledde vidare fram till att trauma (och 
därmed traumahändelse) har en vid betydelse, egentligen vilken fysisk eller psykisk skada 
som helst till följd av yttre orsaker, från en stukad tumme till ett livshotande tillstånd. Men 
termerna traumalarm, traumaledare, traumapatient och traumateam har, enligt arbets-
gruppen, en insnävad betydelse. Här avser man inte den stukade tummen utan det är 
patienter med livshotande skador som triggar igång ett traumalarm och som gör att ett 
traumateam samlas under en traumaledare. Denna avgränsning förklaras i anmärknin-
garna till termposterna (se röd markering i figur 5).
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Figur 5.  Begrepp som definierades i projektet.

Sammanfattning
När man utför en verksamhets- och informationsbehovsanalys för att till exempel ta fram 
en processmodell behöver man även tänka på fackspråket för området i fråga. Om man 
i modellen och beskrivningen av processen använder etablerade och vedertagna termer 
och definitioner blir det lättare att förstå och ta till sig modell och tillhörande beskrivning. 
Därför behövs det i alla arbetsgruppsmöten både verksamhetsanalytiker och terminolo-
ger, förutom experter på ämnesområdet.
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bäst I klassen? 
 om begreppsanalys och termers 
klasstIllhörIghet I modellerIng

ANNIKA ASP

termINoLoGIceNtrum tNc

Inledning
Jag arbetar som terminolog på Terminologicentrum TNC, Sveriges centrum för fackspråk 
och terminologi. Ett av mina uppdrag är att arbeta som terminologikonsult åt Social-
styrelsen, en svensk myndighet som arbetar med hälso- och sjukvård och socialtjänst. I 
samarbetet med Socialstyrelsen bidrar jag med kompetens i begreppsanalys och kunskap 
om fackspråk för att förbättra de nationella begrepps- och informationsmodeller som ska 
användas som grund för it-stöd i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Modellerna tas 
fram på uppdrag av svenska regeringen och ingår i den s.k. nationella informationsstruk-
turen (NI).

Min artikel handlar om vikten av att använda begreppsanalys i modellering och om vikten 
av kunskap om fackspråk vid val av begrepps- och informationsmodellers klassnamn.

Kort om begrepps- och informationsmodeller
En begreppsmodell beskriver de centrala begrepp och deras inbördes relationer som man 
behöver hålla information om i ett visst sammanhang. Ett begrepp representeras i be-
greppsmodellen av en s.k. klass. Namnet på klassen är begreppets benämning. Relation-
erna mellan begreppen visas med linjer mellan begreppen, där en pil visar riktningen på 
sambandet. Notationen som används för begreppsmodeller i NI kallas UML, Unified Mod-
eling Language. Se figur 1.

Figur 1. Begreppsmodell med UML-notation. Exemplet är hämtat från NI:s begreppssmodell för 
vård och omsorg, 2015:2. 



25Forvaltning af fagsprog i samfundet

En informationsmodell visar vilken information om begreppen som ska dokumenteras 
och hur detta ska göras. Ett begrepp representeras i informationsmodellen av en informa-
tionsklass. Ett exempel på en klass är ”person”. I informationsmodellen beskrivs de egen-
skaper för klassen ”person” som behöver dokumenteras, t.ex. en persons personnummer 
eller kön. Egenskaperna som listas i en informationsklass kallas attribut. För varje attribut 
anges en s.k. multiplicitet som anger antalet tillåtna förekomster av informa tionen. Till 
exempel kan en person ha maximalt ett (0..1) födelsedatum men flera (0..*) förnamn. 
Varje attribut beskrivs ytterligare genom att ett specifikt format anges. Formatet anger 
om informationen dokumenteras som fritext, ett datum, ett kodat värde,  en identifierare 
osv. Klasserna relaterar till varandra  genom s.k. associationer och multiplicitet styr antal 
förekomster av en klass i relation till en annan klass. UML-notationen används även för 
informationsmodeller i NI. Se figur 2.

Figur 2. Informationsmodell med UML-notation. Exemplet är hämtat från NI:s informationsmod-
ell för vård och omsorg, 2015:2. 
En begreppsmodell anger vilka begrepp som är centrala att hålla information om, men alla 
begrepp i begreppsmodellen behöver inte återfinnas i motsvarande informationsmodell. 
Anledningen är att flera begrepp i begrepps modellen kan hanteras av en och samma klass 
i informationsmodellen. Det sker till exempel när två begrepp, som för verksamheten 
är två skilda före teelser, inte skiljer sig åt ur ett dokumentationsperspektiv. Till exempel 
ställer begreppen ”planerad aktivitet” och ”utförd aktivitet” samma krav på dokumenta-
tion. De kan därför representeras av en klass i informations modellen, ”aktivitet”, trots att 
de för verksamheten beskriver två skilda företeelser och representeras av två begrepp i 
begreppsmodellen. 

Klass 2

-attribut : II [0..1]
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vikten av begreppsanalys
Begreppsanalys är terminologens viktigaste verktyg och går ut på att identifiera väsent-
liga kännetecken hos begrepp och att reda ut begrepps förhållanden till närliggande be-
grepp. Begreppsanalys är grunden för terminologiskt arbete, som ofta syftar till att ta fram 
välavgränsade begrepp och definitioner som presenteras som en normerande ordlista. 
Modellering har ett informationshanteringssyfte, där man avser behandla viss informa-
tion om begrepp. Resultatet av arbetet är ofta ett it-system. Även om slutprodukten vid 
modellering är en annan än vid terminologiarbete är begreppsanalys ett viktigt verktyg vid 
modellering. Skillnaden ligger i vad man tar med sig från begreppsanalysen. om man ska 
formulera en definition tar man med sig de kännetecken som särskiljer ett begrepp från 
närliggande begrepp. I modellering kan man däremot också vara intresserad av att hålla 
reda på sådant som inte är särskiljande i terminologisk mening, såsom identitetsnummer 
på specifika referenter. 

Om man skulle skapa ett it-system som håller information om olika typer av medicintekni-
ska produkter, t.ex. sjukhussängar, skulle man behöva lista en rad informationsmängder 
såsom identitetsnummer för specifika sängar eller kanske information om olika modeller 
av sängar. Utöver detta behöver man använda begreppsanalys för att kunna särskilja 
sjukhussäng från andra typer av liggenheter, t.ex. britsar. På så sätt säkerställer man att 
it-systemet kommer att hålla information om rätt referenter.

termer och klassnamn
Att hitta rätt benämning för klasserna i en modell är viktigt. Man måste förhålla sig till 
det fackspråk som används inom området som modellen beskriver, för att användarna av 
modellen ska förstå den och se kopplingen till det egna fackspråket. Här är terminologens 
kunskaper om fackspråk centrala. Det finns två misstag som lätt görs när modeller tas fram 
utan terminologisk kompetens:

Man skapar en ny benämning för ett begrepp trots att det finns en etablerad term.• 

Man använder en etablerad term som benämning för fel begrepp.• 

Det kan finnas olika skäl till att misstagen görs. Man kan ha missat att identifiera ett välkänt 
begrepp i fackspråket och därför inte använt korrekt term för det. Man kan också ha mis-
stänkt att en term varit etablerad, men varit osäker och inte kunnat eller inte insett vik-
ten av att göra en begreppsanalys, och därför ”för säkerhets skull” valt en helt annan 
benämning än korrekt term. Man kan felaktigt ha dragit slutsatsen att aktuellt begrepp 
och begreppet bakom en etablerad term motsvarar varandra, varpå man väljer fel term för 
begreppet. De här misstagen leder till förvirring och försämrar förståelsen och användbar-
heten vid tillämpningen av modellen. De termer som används i verksamheten finns inte 
representerade och man möts av benämningar som man inte känner igen eller av bekanta 
termer som används på fel sätt. 

I flera modelleringsprojekt som genomförts genom åren har man haft behov av att hålla 
information om organisationer som utför hälso- och sjukvård. När jag tittat närmare på 
beskrivningarna av organisationerna så verkar det som att projekten avser samma typ 
av organisation, men man har använt olika benämningar, såsom ”hälso- och sjukvårdsak-
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tör”, ”hälso- och sjukvårdsorganisation”, ”hälso- och sjukvårdsleverantör”, ”hälso- och 
sjukvårdsutförare”. Om en terminolog bidragit med sin kompetens i arbetet hade man 
kunnat föra fram den etablerade termen ”vårdgivare” från Socialstyrelsens termbank som 
en lämpligare kandidat. 

På samma sätt ska man givetvis undvika att använda en etablerad term om begreppet som 
man vill hålla information om inte överensstämmer med begreppet bakom termen. I des-
sa fall behöver man skapa ett eget klassnamn. Här kan terminologen bidra med erfarenhet 
om kriterier för termsättning, som kan appliceras så att benämningarna blir förståeliga, 
t.ex. kriterierna om genomsynlighet, språkanpassning och att inte använda missvisande 
benämningar. 

I arbetet med NI hade vi behov av att hålla information om och hitta en benämning för det 
som sätter igång en s.k. individanpassad vårdprocess, vilket sker när en patient eller någon 
som företräder patienten söker vård. Ett förslag var att använda ”vårdbegäran” från Social-
styrelsens termbank för detta begrepp, se figur 3. Det visade sig dock att ”vårdbegäran” 
avser både det att patienten söker vård och att en personal sänder en remiss till en annan, 
där man t.ex. begär vård i form av en konsultation. En remiss kan inte sätta igång den in-
dividanpassade vårdprocessen. Därmed stod termen ”vårdbegäran” i fackspråket för ett 
vidare begrepp än det vi hade behov av att hålla information om. För att inte använda en 
term felaktigt och riskera missförstånd fick vi skapa klassnamnet ”vårdbegäran för egen 
räkning”, se figur 4. 

term Definition anmärkning källa

vårdbegäran begäran om erhällande 
av hälso- och sjukvård

Vårdbegäran kan göras för 
egen eller annars räkning.                                     

Exempel: tidsbeställing, 
akut öppenvårdsbesök, re-
miss

Socialstyrelsens
termbank

Figur 3. Definition av ”vårdbegäran” från Socialstyrelsens termbank.

begrepp Definition enligt 
socialstyrelens
termbank

beskrivning och
kommentar enligt nI

Relation till andra 
modeller 

Vårdbegäran för egen 
räkning

Vårdbegäran som initi-
erar den individanpassade 
vårdprocessen genom att 
patienten eller företrädare 
för patienten uttrycker en 
kontaktorsak. exempel: 
tidsbeställning och akut 
öppenvårdsbesök. […]

Relation till överliggande 
nivå: 
Vård- och 
omsorgsinitiering
motsvarar i 
informationsmodellen: 
Vårdbegäran för egen 
räkning

Figur 4. Beskrivning av ”vårdbegäran för egen räkning” i NI:s begreppsmodell för hälso- och 
sjukvård, 2015:2. 
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Sammanfattning
En terminolog kan fylla de luckor som finns i modelleringssammanhang genom 
att bidra med kompetens i begreppsanalys och kunskap om att relatera klassnam-
nen till etablerad terminologi. Detta leder till att modellerna blir entydiga och 
 lättförståeliga. 
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FramgångsFaktorer I samarbeten 
mellan termInologer 

och InFormatIker

EMMA LEEB-LUNDBERG

SocIALStYreLSeN SVerIGe

bakgrund
Vi på svenska Socialstyrelsen får allt fler förfrågningar om att delta i projekt som ska le-
verera informationsmodeller. Vi är inte ensamma om det. Många har vittnat om att termi-
nologisk kompetens efterfrågas mer och mer i olika sammanhang, inte minst på den här 
konferensen. Att en terminolog har mycket att tillföra i ett sådant arbete är tydligt. Den 
terminologiska metoden lämpar sig väl för att kvalitetssäkra namn på klasser och avgränsa 
enheter i en informationsmodell. Om organisationen har en termbank sedan tidigare kan 
en mappning mellan termbankens begrepp och informationsmodellerna resultera i my-
cket hållbara strukturer. När informationsmodellerna kläs i ett språk som är välkänt för 
deltagarna ökar sannolikheten att de får genomslag i verksamheten.

Men att arbeta som terminolog i ett informatikprojekt medför särskilda utmaningar. Det 
kan uppstå krockar mellan terminologimetoden och den informatiska metoden. Termer 
som används inom både informatik och terminologi men betyder olika saker i de olika 
disciplinerna kan orsaka missförstånd. Vidare kan man ha olika förväntningar på varandra 
och på vad projektet ska leverera. Hur ska ett sådant projekt bedrivas på bästa sätt?

Workshop med terminologer, informatiker och projektledare
Genom åren har både vi på Socialstyrelsen och våra kolleger på terminologicentrum tNc 
samlat på oss erfarenheter av mer och mindre lyckade samarbeten mellan informatiker 
och terminologer. I februari 2015 anordnade Socialstyrelsen tillsammans med TNC ett er-
farenhetsseminarium utifrån två framgångsrika sådana projekt på myndigheten: Vidare-
utveckling av nationell informationsstruktur (http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/  
nationellinformationsstruktur) och traumavårdsprocessen (ännu ej publicerat). Annika Asp 
och Stefano Testi har beskrivit arbetet i de projekten i andra föredrag på den här konfer-
ensen.

På workshoppen deltog projektledare, beställare, terminologer, informatiker och verksam-
hetsutvecklare. Vad den ”andra” kompetensen i projektet kallar sig kan variera beroende på 
projektet. I de undersökta projekten förekom dels informatiker, dels verksamhetsanalytiker. 
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Informatikern arbetar främst med informationshantering och strukturer avsedda för främst 
IT-system. Verksamhetsanalytiker arbetar med mål, processer och arbetsflöden i en verk-
samhet.

Framgångsfaktorer
resultatet blev oväntat sammanhållet. trots många olikheter mellan de två projekten i 
fråga om såväl ursprung som bemanning och upplägg hade projekten i många fall kommit 
fram till samma lösningar efterhand. Nedan följer de samlade erfarenheterna fördelade 
på tre teman: projektplanering, förståelse och arbetssätt.

Dokumentet är tänkt att fungera som en checklista vid planeringen av ett projekt där båda 
roller ingår.

1. Projektet behöver ett tydligt, gemensamt mål
Projektleverans, mål och arbetssätt ska vara tydliggjorda från början, likaså om man vill 
beskriva ett nuläge eller ett börläge. Det ska finnas ett gemensamt mål som har formuler-
ats oberoende av disciplin som alla kan samlas kring. 

Att göra regelbundna och täta avstämningar mot målet är extra viktigt i ett projekt med 
flera discipliner, eftersom det annars är lätt att glida i arbetet mot sin standardprocess. Det 
kan med fördel göras med en dedikerad ”målvakt”, en särskilt utsedd person som leder en 
sådan avstämning regelbundet med projektgruppen.

2. Deltagarna behöver förståelse för den andra disciplinen 
Det måste finnas stor tillit i projektgruppen. För att skapa ömsesidig förståelse och respekt 
för metoderna ska projektet inledas med en utbildning i terminologilära respektive model-
lering för samtliga deltagare. Kontinuerligt lärande är också viktigt och det ska ges tillfälle 
att diskutera metoderna under resans gång. Säkerställ det kontinuerliga lärandet genom 
att planera in en eller flera avstämningar om terminologilära och modellering under pro-
jektet.

3. Verksamhetsanalytiker, informatiker och terminologer bör arbeta parallellt och 
integrerat 
Verksamhetsanalytiker, informatiker och terminologer måste ha ett nära samarbete. Mod-
ellering och terminologiarbete bör bedrivas parallellt på gemensammaarbetsmöten. Fy-
siska möten förordas. De olika rollerna bör ha beslutsmandat i olika frågor. Vilka dessa är 
bör beslutas av projektets styrgrupp. 

Var tydlig från början med vad ett projekt med samverkan av detta slag kräver av delta-
garna i fråga om förhållningssätt och samarbete. Det kanske inte passar alla. 

Nya nyttor av terminologiarbete
Den utmaning som det innebär att arbeta som terminolog i ett projekt som ska leverera 
informationsmodeller väcker frågor om vad terminologiarbete faktiskt är idag. Är det bara 
terminologiarbete enligt ISo 704 eller är det något mer? Vi terminologer på svenska So-
cialstyrelsen deltar även i andra arbeten som avviker från traditionella termutredningar: Vi 
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mappar terminologiska data till modeller eller annan data och vi bistår jurister vid framta-
gandet av föreskrifter, trots att dessa inte alltid leder till nya termposter i termbanken. Det 
finns en stark känsla av att vi som terminologer verkligen levererar något viktigt i dessa 
projekt, men leveransen består inte (i första hand) av termer och begrepp till en termbank 
eller ordlista.

Vad är det då vi levererar i ett sådant arbete? Hur mäter vi nyttan av det? Vi tror att 
gamla nyckeltal för terminologiarbete som antalet nypublicerade eller reviderade begrepp 
i termbanken kan behöva kompletteras med nya, mjukare mätetal, såsom upplevd till-
fredsställelse och mervärde i organisationen för att spegla hela bredden av en modern 
terminologiverksamhet.
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skoleelever som brugere 
 aF en termbank 

Forsøg, resultater og erFarInger

PIA HoFFmANN 
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ANNA odGAArd INGrAm

coPeNHAGeN BuSINeSS ScHooL

1 DanTermBank-projektet – en kort beskrivelse
Formålet med den første fase af DanTermBank-projektet, som blev afsluttet ved en kon-
ference i januar 2015, var at etablere forudsætningen for en dansk terminologi- og vi-
densbank. Vi ville forske i metoder og udvikling af prototypeværktøjer til automatisering 
af terminologiarbejde.

Mere konkret ville vi skabe metoder og værktøjer til:

automatisk ekstraktion af viden om begreber• 

automatisk opbygning af terminologiske ontologier• 

automatisk validering af de terminologiske ontologier• 

brugergruppe-orienteret vidensformidling.• 

en del af projektet var desuden at udføre eye-tracking-forsøg af forskellige målgruppers 
anvendelse af grænseflader.
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Figur 1 Projektskitse

1.1 Formålet med at oprette en national termbank
Der er flere formål med at oprette en national termbank til brug for et bredt udsnit af 
 befolkningen. Nogle af formålene er:

at styrke dansk fagsprog• 
at styrke parallelsproglighed• 
at modvirke domænetab• 
at styrke undervisning og forskning• 
at sikre korrekt kommunikation på dansk og fremmedsprog• 
at sikre international gennemslagskraft.• 

En frit tilgængelig national termbank er en værdigfuld ressource for elever og studerende 
i henholdsvis folkeskolen, gymnasiet og på de videregående uddannelser. den kan styrke 
kendskabet til det danske sprog, og den kan støtte virksomheder og organisationer i deres 
kommunikation og give dem international gennemslagskraft. Med en termbank for dansk 
og engelsk samt andre fremmedsprog kan vi styrke parallelsprogligheden, så de unge ikke 
alene lærer engelske udtryk men også kender de danske, og på denne måde modvirke 
domænetab, hvor dansk taber terræn til engelsk. 
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1.2 Målgrupper for en national termbank
Målgruppen for termbanken er som nævnt et bredt udsnit af befolkningen. Mere specifikt 
har vi identificeret en række målgrupper som er:

medarbejdere i virksomheder, i organisationer og hos myndighederne, som skal ar-• 
bejde med eller formidle viden inden for et givent fagområde 

forskere, som skal formidle viden på internationalt niveau • 

skoleelever og studerende, som skal forstå et givent emne• 

journalister, som skal forstå og formidle viden om et emne til deres modtagere• 

personer med andet modersmål end dansk, som skal forstå for eksempel hvordan • 
det danske samfund fungerer inden for specifikke områder

generelt, personer som vil vide noget om et givent emne.• 

2 Forsøg med skoleelever som brugere af en termbank
For at kunne påvise at en termbank kan bidrage til skoleelevers læringsudbytte, gennem-
førte vi en række forsøg med elever i folkeskolen og gymnasiet.

Forsøgene blev udført i to folkeskoleklasser og en gymnasieklasse. disse klasser blev valgt 
fordi engelsk havde en særlig status i undervisningen. Navnlig i de to folkeskoler, som 
ligger i Slagelse på Sjælland (i øst-danmark) og i Struer i Jylland (i vest-danmark), har 
engelsk betydning. Det er to skoler ud af fem i Danmark, som har tilladelse til på forsøgs-
basis at undervise i engelsk 50 % af tiden i forskellige fag. Eleverne skulle dog besvare 
testspørgsmålene på dansk. Forsøget på gymnasieniveau foregik på Sankt Annæ Gymna-
sium i København.

I alle tre tilfælde blev forsøgene tilpasset undervisningen, både hvad angik de emner, som 
eleverne skulle testes i, og hvad angik niveauet, som de blev undervist på. eleverne i de to 
folkeskoler gik på 8. klassetrin, mens eleverne i gymnasiet gik på 1. gymnasietrin.

emnerne som eleverne blev testet i var følgende:

eggeslevmagle skole i Slagelse: Biologi – fordøjelse og ernæring• 

Parkskolen i Struer: Matematik – geometri• 

Sankt Annæ Gymnasium i København: Fysik – drivhuseffekt• 

til alle tre forsøg blev der udarbejdet spørgeskemaer. I folkeskolerne var det et fysisk pa-
pirskema, som eleverne fik uddelt, mens det i gymnasiet var et skema i elektronisk form.

opgaverne blev løst individuelt. I alle tre forsøg blev der etableret en testgruppe og en 
kontrolgruppe. det skete på forskellig vis:

På Eggeslevmagle skole blev de to klasser på international linje opdelt i to grupper: Den 
ene klasse (testgruppen) besvarede spørgeskemaet ved hjælp af den udviklede termbase 
samt traditionelle hjælpemidler (lærebog og internet), mens den anden klasse, der fun-
gerede som kontrolgruppe, besvarede spørgeskemaet alene med traditionelle hjælpemid-
ler. 

På Parkskolen blev eleverne fra den internationale linje blandet med elever fra parallelklas-
sen, som ikke blev undervist i matematik på engelsk, og herefter blev eleverne delt i to 
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grupper. den ene gruppe besvarede spørgeskemaet ved hjælp af den udviklede termbase 
samt traditionelle hjælpemidler (lærebog og internet), mens den anden gruppe besvarede 
spørgeskemaet alene med traditionelle hjælpemidler.

På Sankt Annæ Gymnasium blev forsøgsklassen delt op i en testgruppe og en kontrolgrup-
pe, som med tilsvarende adgang til hjælpemidler besvarede spørgeskemaet.

Spørgeskemaerne indeholdt mellem 22 og 28 spørgsmål af forskellig art om det pågæld-
ende emne. der var dels multiple choice-spørgsmål og dels spørgsmål med fritekstsvar, 
hvor eleverne i nogle tilfælde skulle tegne.

Figur 2 Eksempel på spørgsmål i Geometri
For hver opgave eleverne besvarede, blev de bedt om at indikere, i afkrydsningsbokse, 
hvilken kilde de havde anvendt: deres lærebog, termbasen, en anden hjemmeside eller at 
de selv kendte svaret på forhånd.

Termbasen indeholdt både artikler med informationer på dansk og engelsk samt termi-
nologiske ontologier (begrebsmodeller), jævnfør for eksempel figur 3.
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Engelsk med 
karakteristiske træk og 
definitioner

Figur 3 Udsnit af terminologisk ontologi for Drivhuseffekt på engelsk

3 resultater af forsøgene 
resultaterne fra spørgeskemaerne, som blev uddelt på de to folkeskoler, viser at eleverne 
i testgruppen med adgang til termbasen har flere korrekte svar end kontrolgruppen. 
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Eggeslevmagle Skole

84%

4% 12%

Testgruppen (med termbase)

77%

10%

13%

Kontrolgruppen (Uden termbase)

Parkskolen Struer

66%7%

27%

Kontrolgruppen (Uden termbase)

81%

6%
13%

Testgruppen (Med termbase)

Figur 4 Diagrammer der viser procenttal for korrekte, delvist korrekte og forkerte besvarelser
Hvis vi ser på procentdelen af delvist korrekte og forkerte svar er disse sammenlagt hen-
holdsvis 23 % og 34 % i de to kontrolgrupper. Grunden ti l at der kan være delvist korrekte 
svar er, at der blev givet mulighed for fritekstsvar, som ikke var helt entydige.

Ser vi på testgruppernes kildeangivelser (fi gur 5), så ser vi, at det på begge folkeskoler 
gælder, at de elever, der angav termbasen som kilde ti l deres svar, har fl ere korrekte svar 
end de elever, der angav øvrige kilder som svar.
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.

Eggeslevmagle Skole - Testgruppen

90%

2%
8%

Testgruppen: Kilde = termbase

77%

7%

16%

Testgruppen: Kilde = øvrige

Parkskolen Struer - Testgruppen

73%

9%

18%

Testgruppen: Kilde = øvrige

90%

2%8%

Testgruppen: Kilde = termbase

Figur 5 Diagrammer, der viser procenttal for kildeangivelser relateret til korrekte, delvist kor-
rekte og forkerte besvarelser
Belært af erfaringerne fra de to folkeskoler, ændrede vi på både formatet og på formule-
ringerne ti l testen i gymnasiet. Dels gjorde vi det nemmere for os selv at høste resultaterne 
af besvarelserne ved at lave elektroniske spørgeskemaer, og dels gjorde vi det nemmere 
for bedømmerne at afgøre om et svar var korrekt eller ikke korrekt ved at begrænse antal-
let af fritekstsvar og dermed muligheden for delvist korrekte svar. derfor ser diagram-
merne lidt anderledes ud, når det drejer sig om forsøget i gymnasiet. 
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Som det fremgår af Figur 6, er procentdelen af korrekte besvarelser for eleverne med 
adgang ti l termbasen væsentligt højere end for eleverne i kontrolgruppen uden adgang 
ti l termbasen. Procentdelen af forkerte besvarelser er nogenlunde ens i begge grupper, 
mens antallet af ’ved ikke-svar’ er betydeligt højere i kontrolgruppen.

Sankt Annæ Gymnasium

59%24%

17%

Kontrolgruppen (uden termbase)

74%

21%

5%

Testgruppen (med termbase)

Figur 6 Diagram der viser procentdelen af korrekte, forkerte og ‘ved ikke-svar’
Af fi gur 7 kan vi se, at i testgruppen med adgang ti l termbasen indeholder de besvarelser, 
hvor eleven har angivet termbasen som kilde, fl ere korrekte svar end de besvarelser, hvor 
der er anvendt øvrige kilder.

Sankt Annæ Gymnasium - Testgruppen

80%

20%

Testgruppen (Kilde = termbase)

72%

28%

Testgruppen (Kilde = Øvrige)

Figur 7 Diagram, der viser procentdelen af korrekte og forkerte besvarelser samt kildeangivelse
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Der er tale om en begrænset population i de omtalte forsøg, så der kan sættes spørgsmåls-
tegn ved resultaterne, men vi ser nogle tendenser for alle tre forsøg. disse tendenser 
viser, at elever med adgang til termbasen og de terminologiske ontologier besvarer flere 
spørgsmål inden for den givne tidsramme, og de besvarer flere spørgsmål korrekt.

det kunne altså tyde på, at vi har ret i vores antagelser om, at det at give brugere af en 
term bank mulighed for at se begreberne inden for et emne stillet op grafisk og på den 
måde få indsigt i et givent emne vil give dem et overblik og hjælpe dem i deres søgen efter 
viden. Eleverne har dermed opnået et øget læringsudbytte ved brug af termbanken.

Emnerne og de dertil hørende terminologiske ontologier er tilpasset undervisningen på de 
enkelte skoler. Men for at give eleverne så realistisk et miljø som muligt, er der flere emner 
og flere informationer med i termbasen end strengt nødvendigt.

4 erfaringer fra forsøgene
Vi gjorde os nogle praktiske erfaringer fra forsøgene. Vi forbedrede forsøgene under 
vejs, efterhånden som vi blev klogere. Nedenfor er nævnt nogle af de erfaringer, som vi 
gjorde:

Nogle spørgsmål var meget åbne og kunne derfor tolkes og besvares meget forskelligt, 
hvilket gjorde det til en tilsvarende åben vurdering af, hvorvidt svaret var korrekt eller 
ikke. I nogle tilfælde havde bedømmeren givet to elever med samme svar to forskellige 
bedømmelser.

Nogle spørgsmål var svære at svare korrekt på uden adgang til den terminologiske on-
tologi.

Placeringen af afkrydsningfelterne vedrørende de anvendte kilder var ikke  hensigtsmæssig 
i de fysiske spørgeskemaer, idet testpersonen kunne tage fejl af, hvilken mulighed afkryds-
ningsfeltet hørte til. Der var derfor risiko for ukorrekte kildeangivelser. Dette problem 
 undgik vi i de elektroniske spørgeskemaer.

I de elektroniske spørgeskemaer var der til gengæld ikke mulighed for at afslutte før 
testpersonen nåede til det sidste spørgsmål, hvorfor testpersonen var nødt til at svare 
”ved ikke” til de sidste spørgsmål som vedkommende ikke kunne nå på grund af tidnød.

ud over ovennævnte forsøg, blev der i projektet gennemført eye-tracking-forsøg med fag-
folk fra SKAt. Af alle forsøg ser vi de samme tendenser: det gavner brugerne af en term-
base eller vidensbank at have adgang til terminologiske ontologier, der giver et overblik 
over et givent fagområde.

man kan læse mere om dantermBank-projektet på www.dtb.i-term.dk.
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Copenhagen Business School

Indledning
DanTermBank-projektet har til formål at etablere en dansk terminologi- og vidensbank, 
som skal indeholde detaljerede oplysninger om begreber, herunder terminologiske on-
tologier (begrebs systemer). For at muliggøre en effektiv og systematisk dataindsamling til 
videns banken, er automatisk vidensindsamling en central del af projektet. I den afsluttede 
første fase af DanTermBank-projektet (2011-2014) har vi udviklet avancerede metoder og 
prototyper til ekstraktion af viden om begreber fra tekster, samt til opbygning og valider-
ing af termino logiske ontologier. Projektet er nærmere beskrevet i f.eks. (Lassen et al. 
2013, 176-182) og (Lassen, Madsen, and Thomsen In print) samt på projektets websted 
www.dantermbank.dk.

I denne artikel fokuserer vi på prototyperne og på det videre arbejde med dem. Prototyp-
erne kan anvendes sekventielt eller enkeltvis til de forskellige faser af terminologiarbejde: 
ind samling af tekster, identifikation af termkandidater, opbygning af udkast til ontologier 
ved ekstraktion af relationer mellem begreber og validering af ontologierne. Nogle af pro-
totyperne er som udgangspunkt tilpasset dansk sprog (ordklasseopmærkning og term-
ekstraktion),  men er forberedt til at kunne benyttes til andre sprog ved tilføjelse af sprog-
specifikke modeller og regler, de øvrige kan umiddelbart bruges sproguafhængigt. 

Indledningsvis giver vi en ganske kort introduktion til terminologiske ontologier, derefter 
beskrives prototyperne i hver sit afsnit. Først web-crawleren, dtC, som indsamler tekster 
på internettet, dernæst ordklassetaggeren, dtTag; termekstraktionsværktøjet, dtX; de to 
relations findere, dtR-intra og dtR-inter, og endelig ontologi-validatoren, dtV. Alle værk-
tøjerne vil blive gjort tilgængelige fra projekthjemmesiden.

terminologiske ontologier
Terminologiske ontologier er begrebssystemer der er beriget med information i forhold til 
begrebs systemer ifølge (ISo 704: 2009). I Figur 1 vises et eksempel på en terminologisk 
ontologi inden for emnet fuldmagt.
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De farvede bokse repræsenterer begreber og linjerne mellem dem relationer. Hvor der 
ikke er anført relationsnavn, er der tale om typerelation, øvrige relationer i Figur 1 er as-
sociative relationer som kan have retningsangivelse i form af en pil: ”indgår aftale med”, 
”giver fuldmagt” og ”får aftale”. De hvide bokse indeholder inddelingskriterier som også 
er omfattet af (ISO 704: 2009).

Det nye element i terminologiske ontologier er informationen under begrebsboksene: 
begrebets karakteristiske træk. Trækkene registreres som trækspecifikationer, det vil 
sige som attribut + værdi. I Figur 1 vises kun de adskillende træk hvis attribut svarer til 
inddelings kriteriet. Det er netop de træk som skal indgå i definitionen af et begreb og 
terminologiske ontologier med adskillende træk vil dermed lette arbejdet med at skrive 
definitioner betydeligt. 

terminologiske ontologier bygger på typed feature theory jf. (carpenter 1992). de karak-
teristiske træk nedarves, og fordelingen af attributter og værdier i en ontologi er under-
lagt et antal principper, jf. (madsen, thomsen, and Vikner 2004a, 15-18). I Figur 1 er der 
ikke vist nedarvede træk. Principperne beskrives for eksempel i (madsen, thomsen, and 
Vikner 2004b, 15-18) og (Lassen, madsen, and thomsen In print).

Figur 1: Terminologisk ontologi - Fuldmagt
Formålet med at bruge typed feature logic og andre principper er at det bliver muligt 
at beregne hvor i en ontologi et begreb med nogle bestemte træk kan være placeret og 
dermed at automatisere en del af processen med at opbygge ontologier.

korpuskompilering med dantermbank-crawleren, dtc
DanTermBanks web-crawler, dtC, er et værktøj som kan samle et tekstkorpus til terminologi-
arbejde. dtC kan søge efter tekster som ’ligner’ en eller flere tekster man har i forvejen, de 



43Forvaltning af fagsprog i samfundet

såkaldte frøtekster1. det sker ved at fremsøge nøgleord fra frøteksterne og bruge nøgleor-
dene til videre søgning på internettet.

Nøgleordene, eller ’frøtermene’, findes ved at sammenligne de givne inputtekster med et 
almensprogligt reference korpus ud fra forskellige statistiske metoder: Pointwise Mutual 
Information (Church and Hanks 1990, 22-29), Dice Coefficient (Smadja 1993, 143-177), 
Log Odds Ratio (Everitt 1992) og Weirdness (Ahmad, Gillam, and Tostevin 1999, 717-725). 
Brugeren vælger hvilke af de statistiske metoder der skal tages i anvendelse og kan også 
specificere en stopordsliste som vist i Figur 2. 

Figur 2: dtC startskærm
For hver frøtekst leverer dtc en liste med de 10 bedste frøtermer. Før frøtermerne bruges 
til at finde nye tekster, skal disse lister kombineres, og det kan ske på 3 forskellige måder: 
som forenings mængden af listerne, som fællesmængden eller som den symmetriske 
differens mængde. 

Vælger man foreningsmængden, får man simpelthen alle 10 frøtermer fra hver tekst som 
grundlag for den videre søgning.

1  Betegnelserne frøtekst og frøterm henviser til at det er som frø man sår, for derefter at høste 
nye tekster.
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Vælger man fællesmængden, får man kun de frøtermer som forekommer på alle listerne. 
Denne metode kan bruges til at undgå udtryk som alene er typiske for en enkelt tekst, for 
eksempel en lovtekst, og stræbe efter at finde udtryk som er typiske for emneområdet, 
for eksempel ’fuldmagt’.

Vælger man den symmetriske differensmængde, får man de frøtermer som er unikke for 
hver tekst. Denne metode kan bruges til at finde udtryk som er typiske for de enkelte tek-
ster, for eksempel en tekst om fuldmagter og en tekst om arv, uden at være typiske for det 
generelle emneområde ’jura’.

Som alternativ til frøtekster, kan brugeren selv levere en liste med frøtermer. 

Figur 3: frøtermer i dtC
I Figur 3 vises et eksempel på 5 frøtermer hentet ind i dtc for at fremsøge et korpus om 
fuldmagt. Systemet genererer tupler, det vil sige mulige kombinationer af frøtermerne, ud 
fra brugerens specifikationer vedrørende antal tupler, antal frøtermer i hver tupel og antal 
hits pr. tupel. Brugeren kan også specificere negative søgetermer i en separat fil, i så fald 
vil tekster indholdende disse negativ-listede termer blive ekskluderet fra søgeresultatet. 
det kunne for eksempel være fraser som ’thi kendes for ret’ hvis man ønsker at undgå 
domstekster.

Indstillingerne i Figur 3 giver følgende tupler, som hver især anvendes som søgetermer :

Søgeterm 1: ”bemyndigelse” ”fuldmagt” ”specialfuldmagt”

Søgeterm 2: ”bemyndigelse” ”hovedmand” ”fuldmagt”

Søgeterm 3: ”fuldmagt” ”hovedmand” ”prokura”

Søgeterm 4: ”hovedmand” ”specialfuldmagt” ”prokura”

Søgeterm 5: ”specialfuldmagt” ”hovedmand” ”bemyndigelse”
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Søgeterm 6: ”prokura” ”fuldmagt” ”bemyndigelse”

Søgeterm 7: ”hovedmand” ”prokura” ”bemyndigelse”

Søgeterm 8: ”prokura” ”fuldmagt” ”specialfuldmagt”

Søgeterm 9: ”fuldmagt” ”hovedmand” ”specialfuldmagt”

Søgeterm 10: ”bemyndigelse” ”specialfuldmagt” ”prokura”

Ved hjælp af en google-API vil dtC herefter finde op til 5 tekster (feltet ’Max antal hits pr. 
søgning’) for hver søgeterm indeholdende alle tre frøtermer som vist i Figur 4. Når bru-
geren er tilfreds med listen, kan han/hun vælge at få hentet teksterne, som automatisk 
omformateres til txt-format og gemmes sammen med en metafil med oplysninger om 
blandt andet urL. tekster i Word og pdf gemmes også i oprindeligt format.

Figur 4: Søgeresultat fra dtC
I det fremtidige arbejde ønsker vi at afprøve de forskellige mængdeoperationer for at teste 
udbyttet af dem, ligesom vi gerne vil eksperimentere med variationer i de øvrige parame-
tre såsom antal af frøtermer eller omfang og antal af frøtekster med henblik på at finde 
det bedst mulige korpus.
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ordklasseopmærkning med dantermbank-taggeren – dttag
dantermBank-taggeren udfører ordklasseopmærkning med treetagger (Schmid 1994; 
1995; 2013) trænet for dansk (Lassen 2012, 218-230). taggeren opmærker danske tekster 
i txt-format med ordklassetags og oplysning om lemma som vist i Figur 5. Vi bruger tags 
fra Penn treebank (Anonymous1999), som angiver både ordklasse og bøjningsform, for 
eksempel:

vb     -  Verb, baseform

vbd  -  Verb, past tense

vbp   -  Verb, non-3rd person singular present

vbZ   -  Verb, 3rd person singular present

I dantermBank-projektet er taggeren desuden udvidet med analyse og opmærkning af 
komposita med sammensætningsdelenes ordklasser og fugeelementer (Lassen, madsen, 
and thomsen In print), et eksempel på det er indrammet i Figur 5. Analysen af komposita 
udnyttes både i forbindelse med termekstraktion og ekstraktion af begrebsrelationer.

Figur 5: Resultat af tagging med dtTag

Termekstraktion med dtX
Prototypen dtX finder termkandidater i det ordklasseopmærkede korpus ved hjælp af 
morfosyntaktiske mønstre og statistiske metoder, se Figur 6 og Figur 7.
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Figur 6: dtX - ekstraktion af termkandidater
De morfosyntaktiske mønstre består af rækker af ordklassetags som man ved at termer 
kan bestå af. F.eks. er mange termer af formen adjektiv + substantiv, og mønstret JJ-NN kan 
derfor bruges til at finde en del termkandidater. Det samme gælder komposita bestående 
af to substantiver.

De statistiske beregninger supplerer mønstrene. Hvis beregningerne viser at et ord eller 
en ordsekvens optræder hyppigere i den givne tekst end i et almensprogligt korpus, eller 
optræder hyppigere sammen end hver for sig, er sandsynligheden for at der er tale om en 
term større.
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Figur 7: dtX - avancerede indstillinger
Som det fremgår af Figur 7 kan man bl.a. vælge et almensprogligt korpus. I forbindelse 
med den første fase af dantermBank-projektet har vi behandlet en version af det danske 
Korpus 2000 (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab , DSL), men det er muligt at bruge 
andre korpora, også på andre sprog, og dermed er dtX sproguafhængig. Behandlingen  af 
Korpus 2000 består blandt andet i på forhånd at lagre ngram-optællinger, for n<=5, i en 
database, således at de statistiske sammenligninger med brugernes tekster kan foregå 
hurtigere. Den version af Korpus 2000 vi har anvendt (~22.000.000 ord), er et såkaldt 
citatkorpus, som DSL har gjort tilgængeligt til forskningsbrug. Et citatkorpus består af alle 
sætninger fra et givent korpus, hvor rækkefølgen af sætningerne af rettighedsmæssige 
årsager er ‘scramblet’, så de originale tekster ikke kan genskabes. Siden vi i denne sam-
menhæng udelukkende benytter korpusset statistisk og ikke ser på inter-sententielle sam-
menhænge, er et sådant citatkorpus fuldt anvendeligt.

dtX producerer som output en liste med termkandidater, hvorfra brugeren udvælger hvilke 
der skal betragtes som termer og indgå i den videre proces med at finde begrebsrelationer 
og opbygge udkast til terminologiske ontologier.

I vores videre arbejde med prototyperne vil vi eksperimentere med indstillinger og morfo-
syntaktiske mønstre med henblik på at optimere listen med termkandidater mest muligt, 
så arbejdet med at udvælge termer fra kandidatlisten minimeres. eksperimenter med de 
morfo syntaktiske mønstre, kunne blandt andet bestå i at producere og anvende domæ-
nespecifikke mønsterlister i stedet for en generel termmønsterliste som anvendes i denne 
fase.
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Terminterne relationer med dtR-intra
Første fase i fremsøgning af begrebsrelationer består i at finde term-interne relationer, 
deraf navnet ’intra’. Ud fra mønsterregler som fortæller hvilke relationer der er mellem 
delene i en sammensat term, finder dtR-intra relationer i flerordstermer og komposita på 
en liste med termer som den der kommer ud af dtX.

reglerne kan for eksempel se således ud:

1. JJ-NN->

1. SeQ:reL:0; 

2. SeQ:ISA:1; 

2. NN- NN-> 

1. SeQ:reL:0; 

2. SeQ:ISA:1;

disse regler fortæller systemet hvordan en ontologi skal opbygges for termer, der matcher 
et givent termmønster. 

Regel 1 specificerer, at for termer der matcher mønsteret JJ-NN (adjektiv og substantiv 
særskrevet, som for eksempel ‘speciel fuldmagt’), eksisterer der en ikke nærmere specifi-
ceret associativ relation mellem begrebet ’ speciel fuldmagt’ og det begreb, der udgøres 
af JJ ’speciel’, samt en typerelation mellem ’ speciel fuldmagt’ og det begreb, der udgøres 
af NN ’fuldmagt’.

Regel 2 specificerer, at for termer der matcher mønsteret NN_NN (substantiv og substantiv 
samskrevet, for eksempel ’fuldmagtsforhold’), eksisterer der en ikke nærmere specificeret 
associativ relation mellem begrebet ’ fuldmagtsforhold’ og det begreb, der udgøres af det 
første NN ’fuldmagt’, samt en typerelation mellem ’ fuldmagtsforhold’ og det begreb, der 
udgøres af det andet NN ’forhold’.
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Figur 8: dtR-intra relationslister
Resultatet er en liste af tripler bestående af to termer og relationen mellem dem, som vist 
i Figur 8. Resultatet vises også grafisk som i Figur 9.

Figur 9: dtR-intra - grafisk visning
Vi vil gerne arbejde videre med mønsterreglerne, således at det bliver muligt at finde 
mere specifikke relationer. Det er dog ikke trivielt at sige noget om hvilke begrebsrelatio-
ner der gælder mellem delene i sammensatte termer, da det ikke kun afhænger af delenes 
semantik (Se f.eks. Lassen 2010). Man kan udvikle sine egne mønsterregler til dtR-intra, 
som dermed er sproguafhængig.
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Figur 10: Mønsterfinderen i dtR-inter

Relationer mellem termer med dtR-inter
Prototypen dtR-inter består af to dele, en mønsterfinder og en relationsfinder.

Mønsterfinderen (se Figur 10) tager som input tripler bestående af to termer og en rela-
tion, hvor det er kendt at relationen findes mellem de to begreber (Figur 11), og leder 
derefter i korpus efter tekststrenge (mønstre) som svarer til de givne relationer.

triplerne i Figur 11 er hentet ud af en termbase med manuelt opbyggede begrebssyste-
mer, så gentagelserne er udtryk for at der er flere begrebssystemer som indeholder den 
pågældende relation.

Figur 11: Tripler med relaterede termer
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Figur 12 viser mønstre fundet med dtr-inter i et korpus om artrose. 

Figur 12: Mønstre fundet med dtR-inter
Ikke alle de fundne mønstre er korrekte eller relevante at arbejde videre med og brugeren 
kan ekskludere dem fra det videre arbejde med at finde relationer i korpus. Således er 
det første mønster i Figur 12 – og – generelt ikke en indikator af typerelationen, snarere 
af at to begreber er sideordnede, og ved at fjerne det fra listen undgår man ’støj’ i form af 
fejlagtige relationer.

Den anden del af dtR-inter, relationsfinderen (se Figur 13) finder nye relationer mellem 
par af termer i et korpus. 

Figur 13: Relationsfinderen i dtR-inter
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Resultatet fra dtR-inter kombineres med resultatet fra dtR-intra til et udkast til en sam-
let terminologisk ontologi, som der kan arbejdes videre med. Figur 14 viser et udsnit af 
en samlet terminologisk ontologi produceret af dtR-inter. De punkterede relationspile 
repræsenterer kendt viden (fx output fra dtr-intra), og de optrukne pile repræsenterer ny, 
ikke-valideret viden fundet med relationsmønstre i dtR-inter.

Figur 14: Udsnit af uvalideret resultat af dtR-inter
Der er behov for en gennemgribende afprøvning af dtR-inter for at finde frem til en opti-
mal korpusstørrelse, og det vil også være yderst relevant at inddrage kendte mønstre, de 
såkaldte ’knowledge probes’, for eksempel verber (jf. Weilgaard Christensen 2002), i det 
videre arbejde. Prototypen er sproguafhængig, men kræver input i form af mønstre som 
passer til det sprog, man ønsker at finde relationer for.

validering af ontologier med dtv
den sidste prototype, dtV, validerer terminologiske ontologier, det vil sige undersøger om 
de overholder de principper som gælder for blandt andet nedarvning af karakteristiske 
træk jf. ovenfor. Hvis det er muligt, rettes der automatisk i ontologien, så principperne 
overholdes.

den nuværende prototype vist i Figur 15 kan som input tage ontologier enten i form af 
eksport fra i-Model eller i et særligt XML-format defineret til DanTermBank-projektet.
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Figur 15: Prototypen dtV
Figur 15 viser en kørsel med ontologien fra Figur 1 som input. En af de fejl som dtV finder, 
er at nogle nedarvede karakteristiske træk ikke er med, og de tilføjes derfor:

Start validation ...

Validate system ’(DA) 7.1 | Fuldmagt til valideringstest’.

validate concept ‘fuldmagt’ [113614427705607].

Warning ‘Direct inheritance’: The concept ‘fuldmagt’ has no superordi-•	
nates to check inheritance from!

Error ‘Inheritance of characteristics’: The subordinate ‘fuldmagt med sær-•	
lig tilværelse’ does not contain a cf with the attribute ‘RETTIGHED’, inheri-
tance violated.

Info ‘Inheritance of characteristics’: Create a cf with the attribute ‘RET-•	
TIGHED’ on the subordinate ‘fuldmagt med særlig tilværelse’.

(…)•	

Resultatet af valideringen gemmes dels i DanTermBanks XML-form, dels i svg-format som 
vist i Figur 16. Læg mærke til at de eneste relationer der vises som linjer mellem begreber, 
er typerelationer, idet alle andre relationer behandles som trækspecifikationer der kan 
nedarves, jf. også (Lassen, madsen, and thomsen In print). derfor er de tre begreber 
hovedmand, tredjemand og mellemmand ikke længere indbyrdes forbundet, som det var 
tilfældet i Figur 1.
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Figur 16: udsnit af fuldmagtsontologien valideret med dtV
Enkelte rettelser, som nedarvning af karakteristiske træk og konvertering af relationer 
til træk, er implementeret, mens andre afventer mere forskning på dette felt, herunder 
eksperimenter med forskellige kombinationer af fejltyper.

konklusion
DanTermBank-projektets første fase er resulteret i en række prototyper til term- og vid-
ensekstraktion som nu er klar til test. Prototyperne til korpusindsamling (dtCrawler) og 
term- og relationsekstraktion (dtX, dtR-intra og dtR-inter) giver gode muligheder for at 
eksperimentere med forskellige kombinationer af statistiske metoder og værdier, samt 
kendte mønstre af forskellig art. Ontologivalideringen kan finde forskellige brud på prin-
cipper i terminologiske ontologier og rette op på nogle af dem.

I vores fremtidige arbejde vil vi teste prototyperne med forskellige kombinationer af statis-
tiske metoder og forskellige sproglige mønstre, samt videreudvikle valideringsværktøjet, 
så det kan rette op på flere fejltyper. 
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tIllämpnIng av ramanalys Inom 
sjöFartens säkerhetsbegrepp1

PäIVI PASANeN

Helsingfors universitet

Den kognitiva förändringen i forskning av språk inom specifika ämnesområden syns också 
i terminologisk forskning, eftersom man allt mer intresserar sig för terminologins  kognitiva 
inriktning, den deskriptiva forskningen av begrepp inom specifika ämnesområden såväl 
som för terminologins sociala dimensioner (Faber 2009: 107). Därtill öppnar också 
 användningen av ramanalys, korpusar för specifika ämnesområden samt korpusredskap 
nya perspektiv för terminologisk forskning.  

I min föregående forskning (Pasanen 2014) presenterade jag en modell för extraktion av 
terminologisk information, en kombination av kärntermer och terminologiska detektorer. 
Mitt mål är att vidareutveckla denna modell av informationsextraktion genom att tillämpa 
en ramanalys i korpusmaterialet. I ramanalysen ska den extraherade informationen som 
beskriver begrepp inom specifika ämnesområden ordnas i så kallade tolkningsramar.  

I mitt föredrag ger jag ett exempel på hur man med hjälp av denna metod kan forma 
en tolkningsram för en grundstötning. Som forskningsmaterial använder jag rapporter på 
 finska olycksfallsutredningar. 

Faber, P. (2009). The cognitive shift in terminology and specialized translation. MonTI. Monografías 
de Traducción e Interperetación, 1, 107–134. www.webcitation.org/5uF8Lb5Yu (29.1.2015).

Pasanen, P. (2014). Knowledge patterns as indicators of cause-and-effect relations in the domain 
of maritime safety. G. Budin & V. Lušicky (eds.), Languages for Special Purposes in a Multi-
lingual, Transcultural World, Proceedings of the 19th European Symposium on Languages for 
Special Purposes, 8-10 July 2013, Vienna, Austria. Vienna: university of Vienna, 490-499.

1  Abstract. Artikel ikke indsendt.
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IntegrerIng av heterogene 
ressurser I TermporTalen.no1 

GISLe ANderSeN 
mArItA KrIStIANSeN 

VemuNd oLStAd

Norges Handelshøyskole

Som en del av det NFR-finansierte prosjektet CLARINO,2 er Norges Handelshøyskole (NHH) 
i ferd med å etablere en nasjonal portal for terminologiressurser (termportalen.no). med 
Termportalen.no ønsker NHH å ta det nasjonale ansvaret som er gitt til høyere ut danning 
i Norge for å utvikle og ivareta norsk terminologi, i tråd med St.meld.35 (2007-2008) mål 
og meining, og universitets- og høyskoleloven. målet er å få på plass en infrastruktur 
hvor flest mulig allerede etablerte terminologiske ressurser blir integrerte, og hvor det er 
 mulig å søke fritt på tvers av disse ressursene via en internettbasert, åpen løsning. Denne 
 infrastrukturen omfatter en redigeringsapplikasjon som også gjør det mulig for både 
nye og gamle ressursleverandører å utvikle ny terminologi og videreutvikle eksisterende 
 terminologi. 

I foredraget vil vi presentere vår erfaring med å integrere materiale fra tre institusjoner, 
– Helsedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og tolketjenesten i Bergen – som alle ønsker å 
bidra med terminologi til Termportalen.no. Disse institusjonene er svært forskjellige når 
det gjelder i hvilken grad de har arbeidet systematisk med terminologi, men felles for 
dem er at de har ansvar for forvaltning av viktig terminologi for betydningsfulle samfunns-
områder og en interesse av å gjøre denne tilgjengelig gjennom en nasjonal infrastruktur. 
de tre leverandørene illustrerer ulike sider ved arbeidet med integrering av terminologi, fra 
konvertering og i noen grad harmonisering av svært omfattende eksisterende baser, dels 
med overlappende innhold (Helsedirektoratet), via koordinering av felles tolke terminologi 
for en lang rekke til dels svært ulike språk (Tolketjenesten), til oppbygging av nye termino-
logiressurser på grunnlag av oversatte tekster (Sjøfartsdirektoratet). 

Vi vil i presentasjonen vår diskutere utfordringer i dette arbeidet og hvordan den tekniske 
løsningen kan tilpasses ulike behov, uthenting av terminologiske innhold ved hjelp av halv-
automatisk termekstraksjon fra parallellkorpus, og organisering av datamaterialet som de 
tre leverandørene ønsker å få integrert i infrastrukturen. 

referanser
St.meld.nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, http://www.

regjeringen.no/pages/2090873/PDFS/STM200720080035000DDDPDFS.pdf.

Termportalen.no, http://www.terminologi.no/forside.xhtml.

1  Abstract. Artikel ikke indsendt.
2  http://clarin.b.uib.no/.
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lInguIstIc lInked open data 
as a source For termInology 

QuantIty versus QualIty

SHANSHAN WANG 
LAurI cArLSoN

University of Helsinki

Abstract: This paper studies the accessibility and quality of linguistic linked open data 
(LLOD) for multilingual terminology and localization. The paper mainly discusses the qual-
ity LLod data for terminological use, and illustrates the use of our ontology-based termi-
nology tool termFactory to search, merge, verify and improve the quality of LLod data.

Introduction
Recent years have witnessed the huge growth of linked data in the Web. Due to the flex-
ibility and openness of linked data, many institutes and organizations publish their own 
data. Unfortunately, web applications and data users often need to face the challenges 
coming from the inaccurate knowledge representation. Therefore, evaluating and improv-
ing the quality and reliability of data has become a crucial task for prompting the develop-
ment of the Semantic Web. Mistakes and misuses can be detected by human users with 
crowdsourcing. Another approach is automatic or semiautomatic quality checking. In this 
paper, we use TermFactory (TF) both as a top ontology to bridge between different LLOD 
sources and as a tool to improve quality of LLod.

Linked data is about using the Web to connect related data that wasn’t previously linked, 
or using the Web to lower the barriers to linking data currently linked using other meth-
ods.1 tim Berners-Lee outlined four principles of linked data in his note Design Issues: 
Linked Data2, paraphrased along the following lines: 1)Use URIs to name (identify) things; 
2)Use HTTP URIs so that these things can be looked up (interpreted, “dereferenced”);  3)
Provide useful information about what a name identifies when it’s looked up, using open 
standards such as rdF, SPArQL, etc; 4)refer to other things using their HttP urI-based 
names when publishing data on the Web. Open Data is defined as “data that can be freely 
used, reused and redistributed by anyone – subject only, at most, to the requirement to 
attribute and share alike”3.

1 http://linkeddata.org.
2 tim Berners-Lee (2006-07-27). “Linked Data—Design Issues”. W3C. Retrieved 2010-12-18. 
3 Open knowledge Foundation. Open Definition. http://opendefinition.org, Accessed december 

11 2013. 
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When data is open and linked, it will be Linked Open Data (LOD). The main difference 
between web links and LOD is that the second links data (resources and facts) rather than 
HTML pages and other documents. Linguistic Linked Open Data (LLOD), in particular, is 
an initiative of the Open Linguistics Working Group (REF) to link Web language resources. 
Here we assess how much special field terminologists many already benefit from (L)LOD.

linked open data lexical resources
There is a growing amount of linguistic linked open data resources published in recent 
years. Primary sources for linked linguistic open data (LLOD) include open collaborative 
platforms like Wikipedia and Wiktionary, and data converted from projects put in common 
domain like WordNet. 

Linguistic data on the web is published in different formats. Lexical resources like WordNet 
or Wiktionary are complementary to Web resources that contain encyclopedic data such 
as Wikipedia.4 LLOD aims to remedy this diversity by converting data into RDF and aggre-
gating different sources with links. But linking linguistic data automatically is error prone, 
and data collected from open and noncommercial sources suffers from unreliability, un-
even coverage, redundancy and ambiguity.

In this paper, we take as a case study one large multilingual lexical data source collated 
from Lod, BabelNet 3.0.

babelnet 3.0
BabelNet is both a multilingual encyclopedic dictionary, with lexicographic and encyclo-
pedic coverage of terms, and a semantic network which connects concepts and named 
entities in a very large network of semantic relations. BabelNet collates data from the 
WordNet thesaurus, multilingual dictionaries Wiktionary and OmegaWiki, with the online 
multilingual encyclopedic dictionary Wikipedia, linked data from Wikidata, and uses ma-
chine translation to generate translations.

BabelNet 3.0 contains 14 million concept entries called Babel synsets. each Babel synset 
contains a set of lexicalizations (terms, word senses) for the concept from up to 271 dif-
ferent languages.

Roughly, BabelNet was constructed by mapping Wikipedia pages to WordNet senses using 
multilingual word sense disambiguation (WSD).5 BabelNet synsets were extended from 
WordNet synsets by adding translations from Wikipedia inter-language links and machine 
translated Wikipedia pages.

BabelNet is downloadable as a 16 gigabyte collection of index files for the Apache Lucene 
text retrieval system, accessed with a Java API. The API has iterators over all BabelNet 
synsets and for synsets matching a given label/language pair.

4 Language Resources and Linked Data: A Practical Perspective, Jorge Gracia, Daniel Vila-Suero, 
John McCrae, Tiziano Flati, Ciro Baron, and Milan Dojchinovski, Springer, 2012 

5 Joining Forces Pays Off: Multilingual Joint Word Sense Disambiguation, Roberto Navigli and 
SimonePaolo Ponzetto, http://wwwusers.di.uniroma1.it/~navigli/pubs/EMNLP_2012_Navigli_
Ponzetto.pdf.
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lemon
Although based on LOD, the BabelNet download is not in RDF. BabelNet 2.0 was converted 
“back” to Lemon vocabulary RDF by McRae et al. (2012). Lemon (LExicon Model for ON-
tologies) is an rdF model for specifying lexica for ontologies and publishing these lexica 
on the Web.

Figur 1

The lemon model consists of a core path defined as:

Ontology Entity: The ontology entity that describes the meaning of the concept in a • 
language-independent manner

Lexical Sense: This object is used to attach all meaning-dependent properties of the • 
word or term.

Lexical Entry: This represents the word or term itself.• 

Lexical Form: this object is used to describe a single form (e.g., plural, perfect, etc.) • 
or an entry

Written Representation: The actual string that the lexical entry is realized as.• 

Synsets in WordNet were converted into ontology concepts, words into Lemon lexical en-
tries, and senses into Lemon lexical senses, respectively. The major change was that lex-
emes are modelled as rdF resources.
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BabelNet offers SPARQL query endpoint that allows querying the RDF conversion by using 
SPARQL query. Large queries may fail for time constraints.

DESCRIBE ?entry WHERE{

?entry a lemon:LexicalEntry .
} LIMIT 1

Figur 2

termFactory as a tool for improving llod
Professional terminology work in the Austrian (ISO/TC 37) tradition starts with concept 
analysis in a given subject field and proceeds from there to standardization and/or de-
scription of the concepts and terms designating them. It serves but is distinct from transla-
tion related terminology work which consists of finding adequate multilingual equivalents 
for terms occurring in text.

TermFactory (TF) is a Semantic Web framework for enriching professional terminology 
theory and practice with Semantic Web and Linked Data techniques. TermFactory is de-
signed to help collaboratively develop and maintain ontologically related multilingual spe-
cial field terminology collections online on the web.

The TermFactory ontology schema defines a skeleton of a multilingual ontology and de-
scribes the relationships between the key notions concept, term, and designation. In TFS, 
a term is a pair of a designation and a referent. The designation is a natural language ex-
pression, either a general language vocabulary item (for instance, a WordNet word or col-
location) or a special language phrase. The referent is a concept defined in some Semantic 
Web ontology, either a class concept or an individual (person, building, country etc.).

The TermFactory toolkit is designed to allow embedding TermFactory tools in existing col-
laborative work platforms. The main parts of the toolkit are a terminology project man-
ager (the Gate), a SPARQL query service, a textarea editor for editing RDF as HTML, and a 
TF MediaWiki extension for collaboration. TF tries to minimize TermFactory specific adap-
tations of Semantic Web tools. The adapted tools should remain usable for their original 
purposes as well, and unadapted third party tools should remain usable for TF.

comparing coverages
For our first exploration, we selected 10 terms by text frequency from general to specific 
in 3 different domains:

medical terms• : colporrhaphy , tympanoplasty, aphagia

law terms• : indictment ,implied-in-fact contract, nuncupative will, memorandum of 
law

social network terms• : post, blogger, feed
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The medicine terms are monosemic latin/greek coinages. The law terms are collocations 
containing special lexemes e.g. implied-in-fact contract. One of the social network terms is 
monosemic (blogger), two are common language words with field specific meaning (post, 
feed). We looked up the frequencies of our test set in two corpora: GloWbE(Corpus of 
Global Web based english) and Google book.

the GloWbe frequencies:

1:implied in-fact contract 2:aphagia 3:nuncupative will 4:colporrhaphy 5:memorandum of law 6: 
tympanoplasty 7: indictment 8: blogger 9:feed 10:post
Figur 3

the Google book frequencies:

Figur 4
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Terms were queried from BabelNet, IATE, EuroTermbank, TermWiki and Wiktionary. We 
used TermFactory to trawl the test terms from the web pages of each site. TermFactory 
converted the pages with XSLT to Turtle RDF format, allowing us to compare the results 
with TermFactory SPARQL query engine.

The query results are shown below.

Figur 5
The sources differ also by number of fields in the entries. The following term properties 
were extracted from the different term banks:
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Figur 6

Each source is described below.

babelnet
entries are WordNet like synsets identified by babelnet id (synsetId). Senses are identified 
by property babelnet:sense. Babelnet applies a Linked data approach. entries are linked 
partly automatically, which sometimes causes uneven quality, errors and duplicates. Prov-
enance and reliability information is not always available.
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eurotermbank
Entries are identified by source (collection) and field (subject). EuroTermBank data appar-
ently largely comes from IATE. Exhaustive queries from ETB were slow. Really rare terms in 
our sample were not found. The common terms have many duplicates.

EuroTermbank is a federated source, which may explain some of the aboveobservations.

termwiki
Entries are terms identified by termwiki:id (id). Termwiki is a commercial crowdsourced 
glossary-type term site. As such, the quality seems uneven.TermWiki is multilingual, 
though English predominates. Translations were not yet trawled.

Wiktionary
Entries are word senses identified by etymon, part of speech and gloss. Wiktionary is a 
crowdsourced open-source general language dictionary. As such, does not provide prov-
enance and reliability information. The most multilingual of our sample, it also contains 
grammatical information. Further, we ran statistics on the number of entries (concepts, 
synsets, meanings) per each term bank and key.
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Figur 7
As the statistics show, most of the test terms could be queried in BabelNet due to its 
arge quantity of terms. The quality is uneven especially in minor language translations, 
and there are many duplicates in common language words.  EuroTermBank is federated: 
the query process takes time, and for common terms, there are many duplicates. IATE is 
has good coverage for eu terminology. It has good provenance and reliability data both 
in common words and specific words. It covers mostly EU official languages. Termwiki 
is a commercial glossary. Some of our test terms could not be found. most terms are in 
English with uneven quality. Wiktionary is highly multilingual, but contains largely general 
language words. From the above exploration, we decided to make a more extensive com-
parison of IATE with Babelnet.
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comparing Iate and babelnet
In general, term search contends with two opposite problems. For low frequency special 
terms e.g, aphasia, nuncupative will, the problem is to find them at all. For high frequency 
common language terms with special meaning (feed, post), the problem is to find the 
relevant senses in a haystack of candidates. Both problems appear when comparing Ba-
belNet to IAte.

We selected IATE entries in subject field 2811 “Migration” for comparing to BabelNet syn-
sets. The IATE terms were compared to the BabelNet terms to find the overlap between 
the two collections. We used the IATE download against the BabelNet download for this 
test. 

We had to decide how to select BabelNet synsets that match a given IATE entry. We first 
tried fetching BabelNet synsets for the English terms in each IATE entry, filtering for synsets 
whose BabelNet category was one of those of the BabelNet term Immigration, viz. “Im-
migration”, “DemoGraphy”, “Population”, and “Majorityminority relations”. This approach 
produced very few term matches, due to the small size and coverage of BabelNet synset 
categories, inherited from Wikipedia categories. Instead, we decided to select for each 
IAte entry the BabelNet synset that had the most labels matching terms in the entry.

Figur 8
 1. total IAte entries: 3874

     Total BabelNet labels in synsets matching IATE subject field: 111995

 2. total IAte terms 40714

     total BabelNet labels matching IAte term 1252

 3. total IAte english terms 4434

     total BabelNet missed IAte terms 32836

 4. total IAte languages 25

     Total BabelNet languages in synsets matching IATE subject field 265

The IATE terms were compared to the BabelNet terms to find the overlap between the  
two collections. The overlap was surprisingly small. 32836/40714 or 80% of the IATE terms 
were not found in BabelNet index at all. The Babel synsets that were found for the remain-
ing 20% of english IAte terms contained as many as 111995 labels in one or another of no 
less than 265 languages. Only very few of those labels were the same as in the IATE entry: 
Of the total 40K IATE terms, only 1252 were found in the corresponding BabelNet synsets 
(using our heuristics).



69Forvaltning af fagsprog i samfundet

conclusion
LLod is a good source for candidates, but it cannot yet replace man-made special language 
dictionaries for special field coverage and precision. But there is a lot data in LOD to de-
velop better automatic quality criteria on. That will be the topic of our further research.
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hvor parallelt 
om parallellspråklIghet I 
høyere utdannIng I norge1

mArItA KrIStIANSeN

Norges Handelshøyskole

Det er snart ti år siden Nordisk Ministerråd publiserte Deklarasjon om nordisk språk politikk2 
(2006) med det formål å etablere en felles nordisk språkpolitikk. Siden den gang har den 
språkpolitiske debatten pågått aktivt og flere nasjonale språkpolitiske rapporter har blitt 
skrevet. I samme periode har høyere utdanning opplevd en økende bruk av  engelsk som 
undervisnings- og forskningsformidlingsspråk. Dette har skapt en debatt i alle de nordiske 
landene, dvs. danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, om hvorvidt det bør utarbeides 
språkpolitikker som sikrer nasjonalspråkenes status og under visningens kvalitet. I denne 
sammenhengen nevnes ofte begrepet ‘parallellspråklighet’ som kan forstås som en jevn-
byrdig bruk av både engelsk og det nasjonale språket. 

I foredraget mitt vil jeg presentere arbeidet som er gjort i et nordisk nettverk som har hatt 
som mål å koordinere en vurdering av i hvilken grad det er behov for å implementere par-
allellspråklighetspolitikker i nordisk høyere utdanning og hvordan disse i så fall skal se ut.3 
Nettverket har utarbeidet landrapporter som beskriver den parallellspråklige tilstanden i 
hvert av de nordiske landene (Gregersen et al 2014). Jeg vil oppsummere resultatene fra 
landrapportene, med hovedfokus på den norske (Kristoffersen et al 2014). Arbeidet som 
har vært gjort i nettverket videreføres nå i et nordisk parallellspråknettverk oppnevnt av 
Nordisk ministerråd,4 og jeg vil rapportere om arbeidet i nettverket så langt.
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det InstItusjonalIserte 
termInologIarbeIdet 

– TIl lITeN NyTTe?

SIGurður JÓNSSoN oG JoHAN mYKING

reYKJAVÍK oG BerGeN

Har parallellspråkarbeidet mista framdrift?
Spørsmålet i overskrifta er tilsynelatande provokatorisk. Det har ikkje generell adresse, 
men refererer til den diskusjonen om språkpolitikken ved nordiske universitet som vi har 
gjennomført i boka Parallellspråk og domene (Sigurður Jónsson m.fl. 2013). Som vi veit, 
har den språkpolitiske diskursen ved nordiske universitet på 2000-talet lagt stor vekt på 
terminologiutvikling som del av ein overordna strategi for parallellspråksbruk i forsking, 
formidling og undervisning. Frå vår observatørposisjon i nordisk terminologi ser det ut til 
at det akademiske parallellspråksarbeidet i Norden dei siste 5–10 åra har ”tapt momen-
tum” og at det klassiske terminologiarbeidet ikkje er slagkraftig nok til å kompensera for 
dette tapet. Universitetssektorane i dei respektive landa er for passive, kanskje til og med 
motvillige, og utgreiingsdiskursen frå 2000-talet ser ut til å ha stoppa opp. 

Vi meiner absolutt ikkje at dei nordiske terminologiorgana har noko ansvar for denne 
nega tive utviklinga, men vi meiner det er verd å diskutera om terminologiorgana er rusta 
med ressursar og argument til å vera med og snu den negative utviklinga.

har universitetssektoren bruk for andre arbeidsmodellar enn den ’klassiske’?
universitetssektoren har i dag ingen eigen utbygd terminologisk infrastruktur. derfor kunne 
ein kanskje venta at den eksisterande nasjonale terminologiske infrastrukturen ville fram-
stå som ein naturleg samarbeidspartnar, vegvisar og koordinator. dei nasjonale termino-
logiinstitusjonane representerer det wüsterske terminologiidealet om heildekking av fag på 
begrepsorientert og systematisk vis. Det nye parallellspråksarbeidet i univers itetssektoren 
har kanskje, men berre kanskje, bruk for andre metodar og verktøy: større vekt på punkt-
nedslag og ordsentrering enn på heildekkande begrepsanalyse, og ei  organisering innanfor 
uH-rammeverket i staden for på ein universitetsekstern terminologi sentral. det er kanskje 
i prinsippet ein skilnad mellom å tilretteleggja terminologi for ein studie situasjon enn for 
fagfolk ute i det profesjonelle arbeidslivet. Er dette ei problem stilling som er erkjent eller 
diskutert?
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terminologisk organisering i norden
Eksisterande nordiske institusjonar, råd og senter i dei ulike nordiske land og språkområde 
kan etter ein grovkorna typologi delast inn slik:

Nordisk plan
Ekspertgruppen Nordens Sprogråd; Nordterm• 

Nationalt plan
Nationale institutioner skabt ved lov eller lignende statslige dispositioner fx sprog-• 
nævn 

Akademiske institutioner, især universiteter og højskoler qua deres emne relevante • 
centre og institutter som udførende organer for den formulerede sprog politik

Terminologiorganer, der koordinerer (fx Terminologigruppen i Danmark), hen-• 
holdsvis udarbejder, lagrer og tilgængeliggør terminologier (fx Språkrådet i Norge; 
Terminologicentrum TNC i Sverige, Sanasto keskus TSK i Finland, diverse terminolo-
giudvalg i Island etc.)

Virksomheder og privatpersoner • 

(Sigurður Jónsson m.fl. 2013: 134f.)

På nasjonalt plan snakkar vi altså om dei ulike terminologiske organa som utgjer dei na-
sjonale partnarane i Nordterm. Det vil vera kjent at dei ulike nasjonale institusjonane i 
Norden til dels har ulike organisatoriske særdrag (jf. Laurén mfl. 2008: 29f.; Myking 2011a: 
134f.), og at det dei siste 15 åra har skjedd store organisatoriske endringar: den norske 
modellen er etter 2001 blitt meir ”islandsk” fordi allmennspråk og fagspråk har fått fel-
les organisatorisk overbygning gjennom det nasjonale organet Språkrådet. danmark har 
fått eit kraftfullt og nytt språkpolitisk sentrum i CIP, men så vidt vi forstår, har ikkje dette 
senteret eit spesifikt terminologisk oppdrag eller institusjonalisert samarbeid med Ter-
minologigruppen, og heller ikkje noko nasjonalt mandat. Sverige ser ut til å halda fast 
på den tradisjonelle arbeidsdelinga mellom allmennspråk og fagspråk, og det omfattande 
språkarbeidet ved universiteta i Finland er ikkje del av eit sentralisert språkpolitisk system 
(jf. Jónsson m.fl. 2013: 139f.). 

er nasjonalt terminologiarbeid optimalt innretta?
Det som då er mest interessant å diskutera, er om dei eksisterande nasjonale i nstitusjonane 
faktisk har ressursar og politikk (er ”rigga”) for å gje støtte og hjelp til terminologiarbeidet 
i universitets sektoren på same tid som det meir klassiske terminologiske samfunns-
oppdraget ikkje blir nedprioritert. Vi kan ha den norske situasjonen i minnet: Språk rådet 
skal  koordinera termino logiarbeidet, men universitetssektoren har sjølv ansvaret for 
det nasjonale fagspråket. Her er det ei uavklåra motsetning. Språkrådet har løyst denne 
motsetninga ved 1) å oppretta ei spesifikk terminologiteneste, som 2) har utvikla ein 
 arbeidsmodell  etter klassisk mønster med fagleg forankring – ”mønsterpraksis prosjektet” 
 basert på fagom rådet kjemi – og som er direkte retta mot universitetssektoren (Språk rådets 
mønster praksis, u.å.). Dette ser vi som eit ”wüstersk” bidrag til den akademiske språk-
politikken, men vi kjenner ikkje i detalj til kor stort praktisk gjennomslag denne  modellen 
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har fått pr. i dag. Dei siste par åra har Språkrådet gjennomgått nye  omorganiseringar som 
tilsynelatande gir terminologiarbeidet ein mindre tydeleg profil, det spesifikke fagrådet 
for terminologi og fagspråk er nedlagt og innordna i eit fagråd med eit meir allmennretta 
mandat. 

Avantgarden – litt for langt ’avant’?
Oppsummert frå vår observatørposisjon: Det kan sjå ut som om den norske ”avantgarden” 
prøver å gå laus på praktisk terminologiarbeid, medan norsk Akademia knapt har komme 
gjennom den språkpolitiske initialfasen. Gode nasjonale ansatsar som vi har behandla i 
boka vår, har i alle fall stansa opp eller gått tilbake, det ser vi som ei kjensgjerning. Også 
meir nøytrale observatørar har peika på at den språkpolitiske diskursen ved universitet 
og høgskular har stansa opp (Johansen 2012). Det er absolutt ikkje Terminologitenesta i 
Språkrådet som skal få skulda for ei slik negativ utvikling, dette er UH-sektoren sitt ansvar, 
men det ser ut som om det er vanskeleg for Språkrådet å få innpass som fagleg partnar.

det blir dermed kanskje Sverige og tNc som står fram som det mest tydelege eksempelet 
på brubygging mellom klassisk terminologi og Akademias behov. Det finst gode eksempel 
på dette:

När det gäller terminologifrågorna så har Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) i Stock-
holm en väldigt ambitiös språkpolicy. KTH har också tillsatt en språkkommitté som 
ska se till att policyn efterlevs. [TNC] har haft ett par kontakter med denna kommitté. 
Vårt intryck är att de har mycket kvar att göra om de fullt ut ska leva upp till att poli-
cyn efterlevs.

             (Anna-Lena Bucher i Sigurður Jónsson m.fl. 2013: 144)

den same kjelda gir oss tre interessante eksempel frå Sverige på at universitetssektoren 
faktisk tar eit medansvar: Svenska biotermgruppen, Svenska datatermgruppen og  Svenska 
optiktermgruppen. TNC leier eller er med i alle gruppene, som har representantar frå eitt 
eller fleire universitet. Desse representantane får god terminologisk trening gjennom det-
te arbeidet, men det er terminologiorganet som sikrar denne kompetansen. (Sjå vidare 
TNC 2012.) Dette er så vidt vi kan forstå, omtrent det same som det norske Språkrådet har 
prøvd å få til gjennom mønsterpraksis-prosjektet.

Er så det institusjonaliserte terminologiarbeidet  til liten nytte, og gjeld dette i så fall også 
omvendt? Vi har p.t. ingen aktive roller i nordisk terminologiarbeid, det følgjande er altså 
berre nokre refleksjonar vi har gjort oss frå vår luksuriøse observatørposisjon.

Trass i erfaringane frå TNC er det ikkje innlysande at tradisjonell wüstersk metode svarer 
til rammevilkåra i dei faglege domena på universitetsnivå. Eit viktig moment er ganske sik-
kert å overvinna den barrieren som er representert ved negative haldningar om at språk-
arbeid berre betyr utgifter og er kulturell luksus. Det kan likevel finnast spesifikke drag 
ved opplærings- og studiesituasjonen i postgymnasial utdanning som gjer at tilnærminga 
til terminologi bør justerast. Med ein analogi frå den kinesiske kulturrevolusjonen kunne 
vi spørja om ikkje behovet er størst for terminologiske ‘barfotlegar’ som kunne byggja på 
punktuell metode. Vi treng kanskje ikkje først og fremst ‘avanserte sjukehus’ i form av 
komplett wüstersk begrepsanalytisk tilnærming? Kanskje korte ordlister har meir å bidra 
med enn ein innanfor terminologien har lagt til grunn?
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Terminologisk støtte til utdanning og forsking
I det europeiske terminologiarbeidet er det ei grunn leggjande erfaring at den fag-
lege domenekompetansen må koplast med den terminologifaglege (meta)kompe-
tansen for å få framgang. Utdannings- og forskingsinstitusjonane har altså bruk 
for å få tilført terminologisk kompetanse til støtte og hjelp. Ei sentral svensk kjelde 
vurderer ansvaret for terminologi i universitetssektoren på denne måten:

Nu när så mycket undervisning och kurslitteratur är på engelska så tycker jag att det 
är relevant att fråga sig om studenterna får med sig den etablerade svenska termi-
nologin inom ett ämne. Och om det handlar om spetsforskning eller nya rön, och 
svensk etablerad terminologi saknas, får då studenterna veta vad man kan göra åt 
saken? Får de veta att man inte behöver stanna i evighet vid de engelska termerna, 
att det går att skapa svenska och att det finns metoder för det? Jag tycker att uni-
versitetens terminologiska ansvar bland annat kretsar kring detta. Studenterna bör 
få med sig sitt ämnes begreppsapparat både på svenska och engelska! Parallell-
språkighet talas det om, det måste ju gälla också terminologin. 

(Bucher 2012, i Sigurður Jónsson m.fl. 2013: 147)

Når, som eit eksempel, den norske universitetssektoren har fått tildelt hovudansvaret for 
si eiga terminologiutvikling, kunne ein tru at dette er bygd på empiriske haldepunkt om 
at universitetssektoren faktisk både er i stand til å ta ansvaret sjølv og i tillegg er motivert 
for det. Vi tvilar på det, og mange gjev oss rett (Johansen 2012). Frå Sverige og Noreg har 
vi sett at det finst praktiske samarbeids modellar, men det ser ut til at innsatsen frå nasjo-
nale terminologiorgan langt frå er sterk nok til å kompensera for den passive rolla som 
”Akademia” sjølv tar. 

Dette er eit paradoks, særleg for terminologiarbeidet. Når terminologiarbeid i universitets-
sektoren berre er éi arbeidsoppgåve blant mange andre hos dei sentrale organa, sam-
stundes som det er desse organa som forvaltar den terminologifaglege kompetansen i 
samfunnet, korleis skal då universitetssektoren skaffa seg det nødvendige apparatet for 
utvikling av sin eigen terminologi? Vi ser tydeleg at behovet for terminologiutvikling er 
erkjent, men ingen språkpolitiske strategidokument har lagt fram konkrete råd eller fram-
legg for korleis ei slik terminologiutvikling kan skje i praksis. Etter alt å dømma må dei 
nasjo nale terminologi- og språkpolitiske organa sjølve vera i stand til å ta initiativ for denne 
sektoren, det er ikkje ei arbeidsoppgåve som kan prioriterast ned. 

Terminologikompetanse må og kan gjerast relevant
Frå vår posisjon som obervatørar kan vi derfor oppsummera situasjonen gjennom nokre 
påstandar og spørsmål: 

det er ei inkoherent terminologisk organisering i Norden, store nasjonale varia-• 
sjonar. Inntrykket er f.eks. at danterm er nedbygd parallelt med at cIP blir opp bygd. 
Om dette er riktig, må det kallast eit paradoks.

Det er lite samarbeid mellom dei nasjonale terminologisentralane og institusjo nane • 
i universitetssektoren.



75Forvaltning af fagsprog i samfundet

Tradisjonelt terminologiarbeid er ukjent i universitetssektoren, bortsett frå nokre • 
terminologiske forskingsmiljø, og terminologisentralane har ingen strategi for sam-
arbeid og støtte til denne sektoren (modifikasjon: Språkrådet i Noreg, til dels).

metodegrunnlaget for terminologiarbeid er ukjent i universitetssektoren, og strate-• 
giske analysar og vurderingar er lite konkrete.

I den grad terminologisk metode blir introdusert for universitetssektoren, blir det • 
vurdert som altfor ambisiøst, altfor kostbart, altfor komplisert. Er det eit ‘handi kap’ 
å ha wüstersk bakgrunn i diskusjonar med representantar for dei ulike domene?

det er sjølvsagt ikkje berre i universitetssektoren at terminologiarbeid er vurdert som for 
dyrt og kostnadskrevjande – dette er jo utfordringar som alle dei nasjonale terminologi-
organa kan skriva under på. Den wüsterske kompetansen kan òg vera ein konkurranse-
fordel:

Vi ska sälja terminologitjänster till dem som tycker “vår verksamhet har ju fungerat 
utan terminologiarbete, varför skulle vi investera i det nu?” Jag tror emellertid inte 
att det är ett handikapp att stå på en stadig grund i terminologiarbetets metoder 
och principer när man möter representanter för olika branscher och fackområden. 
En del blir intresserade eller t.o.m. imponerade av att det finns en metod för att reda 
ut begrepp (som de inte kände till). Men givetvis måste man anpassa budskapet till 
mål gruppen, som alltid. Vi har erfarenhet av att det brukar fungera om man inleder 
med ett aktuellt exempel på begreppsförvirring, t.ex. något som figurerar i pressen, 
eller något som berör deras eget område. 

(Bucher 2012, i Sigurður Jónsson m.fl. 2013: 148f.)

terminologi sentralane har sin historiske og faglege bakgrunn, og eit samfunnsoppdrag 
som er vidare og meir omfattande enn berre dei vitskaplege sektorane. Å få til ei sterkare 
forankring i fagmiljøa handlar om utvikling av nye, operative og i stor grad forenkla 
arbeids modellar. den svenske (og norske) modellen kan vera ein av mange mogelege slike 
arbeidsmodellar. Det kan likevel òg rett og slett vera eit spørsmål om det terminologiske 
ansvaret kjem inn både for lite og for seint:

För att få folk att ha bättre insikter om skillnaden mellan betydelserna hos ord i 
allmän språket och termerna i fackspråket så måste man börja att undervisa om 
detta tidigt. […] vi menar att elever i gymnasieskolan bör ha fått höra om termer och 
fackspråk när de lämnar skolan, det får de inte alls idag i Sverige. Det skulle under-
lätta för dem när de börjar på universitetet, de skulle då kunna fråga om termer på 
ett kvalificerat sätt, hantera termer i sina uppsatser och examensarbeten (t.ex. und-
vika att i en text variera sig med synonymer för en fackterm) och kunna fundera över 
termmotsvarigheter när de har kurslitteratur på engelska etc. 

(Bucher 2012 i Sigurður Jónsson m.fl. 2013: 149)

Dette er eit idealistisk synspunkt, men det er prinsipielt velmotivert – ikkje alt kan be-
gynna på universitetsnivået. om vi vil argumentera for auka samarbeid mellom Akademia 
og terminologar, så handlar det om å nå fram med bodskapen til forskarar og studentar. I 
særleg grad handlar det om å få studentar til å forstå at terminologisk kompetanse fremjar 
læring og fagleg forståing – og dermed karriere. 
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terminologiens samfunnsoppdrag må konsoliderast
Spørsmålet i overskrifta kan verka provoserande, og vi har endå opp med å gå i ring – å 
forsvara det tradisjonelle terminologiarbeidet. Dei språkpolitiske utfordringane for uni-
versitets- og høgskulesektoren er sjølvsagt noko som nasjonale terminologiorgan må ta 
alvorleg, men utan dermed å gje avkall på sitt tradisjonelle samfunnsoppdrag. I dette lyset 
er det kanskje større grunn til å uttrykkja litt undring og uro for at dette samfunnsopp-
draget er i ferd med å bli utvatna – ”diluted” – innanfor den språkpolitiske organiseringa 
i Norden i dag. den tradisjonelle organisasjonsmodellen med eit allmennspråkleg og eit 
terminologisk organ hadde sine problem, men også sine sterke faglege sider. I dag er det i 
Sverige og Finland denne modellen er best bevart, medan den kan verka ganske nedtona 
i dei tre andre nordiske landa. utan eit klårt tyngdepunkt i terminologisk  metode kan hel-
ler ikkje det allmenne språkpolitiske arbeidet få full tyngd, og dermed heller ingen sterk 
innverknad på det akademiske parallellspråksarbeidet.
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kven har og tek ansvar For 
utvIklInga av termInologI 

I UNIVeRSITeTS- og 
høgskolesektoren I noreg?

OLE VÅGE

Språkrådet

Introduksjon
I dette  innlegget vil eg først ta for meg korleis ansvaret for utvikling av norsk fagspråk vert 
plassert i universitets- og høgskolesektoren (uH-sektoren) i Noreg. Så vil eg sjå på kor-
leis dette ansvaret kan skjøttast frå ein terminologisk ståstad. Språkrådet har gjennom eit 
prosjekt i kjemisk terminologi utvikla ein mønsterpraksismodell (bestepraksis) for korleis 
terminologiutvikling kan skje i uH-sektoren. mønsterpraksisen vert no vidareført i termi-
nologiprosjekt på andre fagområde. 

Eg vil nemne at det også skjer viktig terminologiutvikling i regi av andre institusjonar i 
sektoren, stort sett Noregs handelshøgskole (NHH). Dette innlegget vil i all hovudsak ta for 
seg Språkrådets arbeid på feltet.

ansvar i universitets- og høgskolesektoren
I universitets- og høgskolelova i Noreg står det at uH-sektoren har eit ansvar for å utvikle 
norsk fagspråk. I paragraf 1–7 i lova står det at «universiteter og høyskoler har ansvar for 
vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk». det er også den einaste samfunnssek-
toren som har eit lovpålagt ansvar for å halde ved like norsk fagspråk.

Samstundes har Språkrådet eit språkpolitisk oppdrag med å ta initiativ til, leggje til rette 
for og samordne terminologiprosjekt, ifølgje Stortingsmelding nr. 35 2007–2008 «Mål og 
meining». I dokumentet er høgare utdanning vektlagd som eit særskilt viktig område å 
utøve språkpolitikken på. Med andre ord har Språkrådet også eit språkpolitisk ansvar på 
området.

Føresetnadar for ansvar
Det ligg ein del implisitte og eksplisitte føresetnadar i det å ta ansvar. Eg vil kort ta for meg 
tre av dei. For å kunne ta ansvar trengst det vilje. Fagmiljøa i sektoren må ha eit ønske om 
å drive med terminologiarbeid. med andre ord er ein avhengig av engasjerte fagfolk og 
«eldsjeler» som ser verdien av terminologiarbeid og ønskjer å nytte tid på slikt arbeid.
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For det andre trengst det løysingar. Fagmiljøa må vite korleis dei kan drive med termino-
logiarbeid, altså kunnskap om terminologisk metode.

Til slutt er det umogleg å kome utanom finansiering. Fagmiljøa må kunne disponere 
naudsynte ressursar for å drive med terminologiarbeid.

utvikling av ein mønsterpraksismodell
Første steg var å lage ei utgreiing som skulle munne ut i eit forslag til ein mønsterpraksis-
modell. målet var å utvikle ein skreddarsydd metode for å drive med terminologiarbeid 
i uH-sektoren. Prosjektet svarar såleis på nødvendigheita av å utvikle løysingar for å ta 
ansvar for fagspråk i sektoren. 

I arbeidet med utgreiinga deltok sentrale personar frå viktige fagspråklege miljø i Noreg 
(Noregs handelshøgskole, Standard Norge, Store norske leksikon, universitetet i oslo, uni-
versitetsbiblioteket i Oslo og Universitetet i Bergen). Rapporten med fleire tilrådingar låg 
føre i mars 2012. Fagfeltet kjemi vart peikt ut til å prøve ut mønsterpraksismodellen.

I november same år kom prosjektet i gang med åtte fagpersonar i kjemi frå Universitetet 
i Bergen og Universitetet i Oslo. I tillegg deltok ein terminolog frå Språkrådet. Språkrå-
dets termwiki vart nytta som termbaseløysing. Eg presenterte erfaringane frå første del av 
prosjektet under Nordterm-dagane i Stockholm i 2013.

Prosjektet testa ut to arbeidsmetodar, og eg skal kort sjå nærmare på dei no.

den første arbeidsmetoden
Den første arbeidsmetoden var basert på å attvinne eksisterande termlister i kjemi. Desse 
termlistene vart først registrerte i termwikien av ein mastergradsstudent i kjemi. Kvar 
 termpost i termwikien hadde innebygd ei eiga diskusjonsside. Prosjektgruppa nytta denne 
sida til diskusjonar for å kvalitetssikre dei terminologiske dataa i termposten. Med andre 
ord fungerte termwikien også som eit elektronisk diskusjonsforum. Årsaka var at prosjekt-
medlemmane kom frå universitetet i Bergen og universitetet i oslo, og det var vanskeleg å 
finne møtetidspunkt som passa for alle. Denne metoden hadde nokre fordelar, blant anna 
var tilveksten av terminologi stor. Likevel vart det eit problem at få av prosjektmedlem-
mane engasjerte seg i diskusjonane. metoden engasjerte prosjektmedlemmane i liten 
grad. Vi måtte difor finne ein ny arbeidsmetode.

den andre arbeidsmetoden
Hausten 2013 prøvde prosjektgruppa difor ut ein annan framgangsmåte. ein masterstu-
dent ekserperte termar frå engelskspråklege lærebøker i kjemi på bachelorstudiet, regis-
trerte termane i eit Excel-ark og la til forslag til definisjonar henta frå tre sentrale engelsk-
språklege fagordbøker (Oxford Dictionary of Chemistry, Penguin Dictionary of Chemistry 
og McGraw-Hill Dictionary of Chemistry). Ved å hente ut termar frå lærebøker i bruk ville 
prosjektet sikre at terminologien var relevant for den definerte brukargruppa, nemleg stu-
dentar i faget. Vidare skulle definisjonane frå fagordbøkene gjere det lettare å lage norsk-
språklege definisjonar i gruppa. Dokumentet som masterstudenten laga, skulle tene som 
underlagsdokument til arbeidsmøte i prosjektgruppa. Prosjektgruppa vart vidare delt i to, 
ei bergensgruppe og ei oslogruppe. Det gjorde det lettare å finne felles møtetidspunkt. 
Dei to gruppene fekk kvar sine underlagsdokument og skulle i fysiske møte gjere to ting: 
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finne norsk term (med ev. synonymi og andre terminologiske data) og kome fram til ein 
definisjon basert på forslaga frå dei engelskspråklege fagordbøkene. Det ferdige resultatet 
vart registrert i termwikien av den same mastergradsstudenten.

denne arbeidsmetoden fungerte langt betre. Arbeidsforma engasjerte prosjektmedlem-
mane i langt større grad. Valet av termar frå lærebøker som studentar nytta ved universite-
ta, sikra at det terminologiske resultatet er relevant for målgruppa. ulempa er at det gjekk 
noko saktare enn den første arbeidsmetoden og sikkert vart noko meir ressurskrevjande.

Rettleiing med praktiske råd
Mønsterpraksisprosjektet vart avslutta i desember 2013. Basert på erfaringane publiserte 
Språkrådet først ein rapport med erfaringane frå prosjektet. I forlenginga av rapporten 
utarbeidde Språkrådet ei liste med elleve praktiske råd for andre fagmiljø i UH-sektoren 
som ønskjer å gjennomføre liknande prosjekt. Poenget med overføringsverdi er sentralt 
her.

Tilrådingane ligg tilgjengelege på Språkrådets nettsider.

Fagmiljø som hadde vilje til å ta ansvar og setje i gang med termarbeid, hadde no ein me-
tode dei kunne bruke. me terminologiarbeid er ressurskrevjande og kostar pengar.

utlysing av midlar
Språkrådet lyste derfor ut midlar til terminologiprosjekt i UH-sektoren hausten 2014. Fag-
miljø innanfor humaniora og samfunnsvitskap kunne søkje om finansiering til toårig ter-
minologiprosjekt, og Språkrådet kunne leggje 200 000 kroner på  bordet, 100 000 for 2015 
og 100 000 for 2016.

Språkrådet mottok 9 søknadar, og vi valde å støtte prosjektet «Fagterminologi i kjønnsfor-
skning», som leverte den mest gjennomarbeidde søknaden.

Prosjektet har no kome i gang, og det hadde sitt første arbeidsmøte i mai 2014. Arbe-
idsmetodane dei nyttar, er i stor grad baserte på tilrådingane frå Språkrådet, men det er 
interessant at dei vel å nytte Skype til faglege diskusjonar. Prosjektmedlemmane kjem frå 
fire ulike universitet i Noreg, og det gjorde det vanskeleg å møtast. Ein av prosjektmedlem-
mane står for utarbeidinga av underlagsmaterialet til desse møta. Underlagsmaterialet 
vart sendt ut til prosjektmedlemmane to veker før Skype-møtet.

Det er verdt å merke seg at eit anna fagmiljø har lese tilrådingane og ønskjer å setje i 
gang med eit terminologiprosjekt. dei viser vilje. Fagmiljøet i optometri, som utdannar 
optikarar i landet, vil etter planane setje i gang med å registrere terminologi i termwikien 
hausten 2015. Det er interessant at dei får prosjektstøtte frå Norges Optikerforbund, den 
tilhøyrande bransjeorganisasjonen, i tillegg til noka eigenfinansiering frå utdanningsinsti-
tusjonen (Høgskolen i Buskerurd og Vestfold).

anna terminologiarbeid i uh-sektoren
det må også seiast at andre instansar tek ansvar for fagspråk og terminologi i uH-sekto-
ren. Noregs handelshøgskole (NHH) har vore med og er med på fleire terminologiprosjekt. 
Utviklinga av Termportalen.no hos NHH har blitt presentert på Nordterm-konferansen.

Fagordbøker utgjevne av forlag er òg viktige. Om ein tek utgangspunkt i Språkrådets over-
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sikt over fagordbøker i Noreg, ser ein at det framleis kjem ut fagbøker, både heilt nye 
fagordbøker, og nye utgåver av tidlegare utgjevne fagordbøker, sjå figur 1.

Figur 1: Utgjevne fagordbøker av norske forlag
Denne oversikta kan vel og merke ikkje brytast ned til samfunnssektorar som t.d. UH-
sektoren, men vi veit at fleire av dei utgjevne fagordbøkene spring ut frå akademiske fag-
miljø.

Vi veit også at det vert laga termlister lokalt ved institutt ved ulike universitet, men desse 
er i liten grad tilgjengelege for andre enn studentar ved eit bestemt studium.

Avslutting
Vilje til å ta ansvar for å utvikle norsk fagspråk må kome frå fagmiljøet sjølv. Det kviler også 
eit juridisk ansvar over fagmiljøa, som vi har sett.

Vi har sett at det finst løysingar for dei som vel å ta ansvaret. Tilrådingane frå Språkrådets 
mønsterpraksis kan vere til hjelp for motiverte fagmiljø.

Hemskoen er her - som andre stadar - ressursar. Sidan ansvaret ligg hos uH-sektoren, bør 
også det vere lagt opp til ei finansieringsform. Det gjer det ikkje. Det finst inga permanent 
ordning som finansierer terminologiprosjekt i UH-sektoren. Det burde det kanskje gjere. 

Samstundes kan ein også sjå for seg terminologiprosjekt som eit samarbeid mellom 
UH-sektoren og næringslivet. Det kan vere gode grunnar til å sjå dei to i samanheng. 
Prosjektet for optometrisk terminologi vert i all hovudsak finansiert av den tilhøyrande 
bransjeorganisasjonen, Norges Optikerforbund. Det kunne kanskje vere ei alternativ fin-
ansieringsform.
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utmanIngar För 
termInologIutbIldnIngen 

vId unIversItet1

ANItA NuoPPoNeN

Vasa universitet

På Nordterm 2009 Henrik Nilsson och Niina Nissilä diskuterade terminologiutbildningen 
i de nordiska länderna i sitt föredrag om det samnordiska utbildningsprojektet Termdist. 
Som utmaningar sammanfattade de bl.a. att terminologins genomslag som akademiskt 
ämne, studentantal för längre utbildning, olika innehållsliga och metodiska krav för olika 
typer av kurser och en förändrad arbetsmarknad. 

I detta föredrag ska jag diskutera dessa och andra utmaningar och möjligheter från 
 universitetutbildningens synvinkel. Som bakgrund fungerar erfarenheter från termino-
logiutbildningen som har rötter ända till 1970-talet vid Vasa universitet. Vad som gör dessa 
utmaningar och utvecklingsmöjligheter aktuella idag är att på hösten 2014 börjades det 
en inriktning i terminologi inom magisterprogrammet i teknisk kommunikation (120 ECTS). 
Detta innebär bl.a. att den långa traditionen i terminologisk undervisning och forskning har 
fått erkännande och tagits med som ett av de strategiska utvecklingsmålen för Filosofiska 
fakulteten. För tillfället har två professurer och en universitetslektor terminologilära som 
en av tyngdpunkterna i deras forskning och undervisning.

Nilsson och Nissilä ställer också frågan om man borde ”sträva mot en  ”terminologisering” av 
andra yrkesgrupper – och utbildningar” .  Denna är en intressant fråga, vilken  aktualiseras 
i Vasa i de enstaka kurser i terminologi som är inkluderade i flera utbildningsprogram 
på kandidat- och magisternivån samt biämnet i terminologi och teknisk kommunikation 
(teknikinformation) som är öppet för alla intresserade vid universitetet.  Introduktions-
kursen genomförs också på öppet universitet som en nätkurs. I teorin är det också möjlig 
att hela magisterprogrammet görs som en distanskurs. Utom dessa utbildningar också 
iakttagande av olika målgrupper och inte minst arbetsmarknaden kommer att diskuteras 
i föredraget.

1  Abstract. Artikel ikke indsendt.
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språket I nødetater 
– Forklare, Ikke ForvIrre

mArIANNe AASGAArd

SPRÅKRÅDET

Innledning
Språkrådet deltar i to arbeidsgrupper som arbeider med terminologi for akutte situa sjoner: 
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) og Terminologi for akutt forurensning (TAF). I 
arbeidet i de to gruppene har vi erfart at det er mange overlappende begreper mellom de 
ulike nødetatene, særlig når det gjelder organisatoriske begreper, men at de ulike etatene 
bruker forskjellige termer for de samme begrepene. Språkrådet tok vinteren 2015 initiativ 
til et seminar om dette, der de ulike nødetatene var invitert til å belyse problemet og finne 
forslag til løsning.

de to arbeidsgruppene
Kollegiet for brannfaglig terminologi er en gruppe som har arbeidet med terminologi 
på brannområdet i nesten 20 år. Terminologien presenteres i en egen termliste på nett 
(www.kbt.no). Gruppa har deltakere fra blant annet Norsk brannvernforening, Norges 
brannskole, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dSB) og Næringslivets sik-
kerhetsorganisasjon.

Arbeidsgruppa Terminologi for akutt forurensning er noe yngre og har holdt på i ca. fem 
år. Gruppa har utspring i Kystverket, som er ansvarlig etat ved akutt forurensning. Termi-
nologien presenteres i en egen termliste på nett (www.afterm.no). Gruppa har deltakere 
fra blant annet Kystverket, miljødirektoratet, dSB og Norges brannskole.

Språkrådet er med i begge de to arbeidsgruppene KBT og TAF. De to gruppene har flere 
overlappende medlemmer i tillegg til Språkrådet: Norges Brannskole, Norsk brannbefals 
landsforbund og DSB. Dette er naturlig fordi det er overlapping mellom hvem som rykker 
ut på ulike typer hendelser og ulykker. Det er for eksempel ofte brannfolk som er i første-
linja både når det er brann og når det er oljesøl. 

ulik terminologi i nødetatene
Arbeidet i disse to gruppene har vist at det er mange overlappende begreper mellom de 
ulike nødetatene, men det brukes flere forskjellige termer. Det gjelder i hovedsak orga-
nisatorisk terminologi, som det burde være mulig å få samordnet på tvers av ulike etater. 
Ulik terminologi skaper problemer. En av grunnene er at det ofte er de samme som rykker 
ut i førstelinja. Når de må forholde seg til ulike termer avhengig av hvilken type hendelse 
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de rykker ut på, skaper det forvirring. Når det i tillegg i stor grad dreier seg om akutte situa-
sjoner, kan ulik terminologi i verste fall føre til farlige situasjoner.

Terminologien det dreier seg om, er i stor grad administrativ, organisatorisk terminologi. 
det gjelder for eksempel begreper for inndeling av et område i ulike soner. Slik det er nå, 
brukes opptil fem ulike termer for den delen av et område der en ulykke eller hendelse har 
funnet sted: skadested, fareområde, åsted, ulykkessted og hot zone. det skaper forvirring 
for personene som må forholde seg til ulike termer for det samme, avhengig av om det er 
en brann, en CBRNe-hendelse eller en bilulykke de har rykket ut til.

I tillegg skal de ulike etatene kommunisere med hverandre også utenom akutte situa-
sjoner. det forventes at de ulike nødetatene samarbeider, og at de løser problemer i fel-
lesskap. Det finnes også en rekke lover, forskrifter, veiledninger og andre dokumenter som 
nå bruker forskjellige termer for samme begrep, og der en felles, samordnet terminologi 
ville bidratt til bedre tekster som det er enklere å bruke på tvers av etatsgrensene.

Kommunikasjon ble også løftet opp som et problem i rapporten etter 22. juli. Etter ter-
rorangrepene i oslo og på utøya 22. juli 2011 ble det oppnevnt en kommisjon som skulle 
gjennomgå håndteringen av disse angrepene og trekke lærdom. Kommisjonen kom med 
sin rapport i 2012 og kritiserer i denne rapporten flere ting. Den påpeker at det var kom-
munikasjonsproblemer mellom flere ledd, og skriver blant annet følgende: «Kommunikas-
jonsproblemer gjorde at ressursene ikke fant hverandre. uformell språkbruk og avvik fra 
grunnleggende krav til presis kommunikasjon i krise bidro til å gjøre en dårlig sambands-
situasjon ekstra utfordrende.» 

eksempler på termforskjeller
Et eksempel på at det brukes ulik terminologi om samme begrep finner vi som nevnt i 
inndelingen av et hendelsessted i ulike soner. Her brukes flere ulike «termsett» avhengig 
av hva slags type hendelse det er snakk om. I noen tilfeller bruker politiet for eksempel 
termen innsatsområde som betegnelse på hele hendelsesområdet, og innsatsområdet 
deles så inn i ulike «underområder» som venteplass for ambulanser og samleplass for eva-
kuerte. Stedet der selve hendelsen har funnet sted, kalles skadested. Politiet har imidlertid 
flere typer soneinndelinger, og i andre tilfeller brukes fareområde eller åsted om stedet 
der selve hendelsen har funnet sted.

Luftambulansen har ingen term for begrepet som tilsvarer politiets innsatsområde. de 
kaller stedet der selve hendelsen har funnet sted, for ulykkessted. 

er hendelsen en cBrNe-hendelse (cBrNe = chemical, biological, radiological nuclear and 
explosive), brukes de engelske termene hot, warm og cold, der hot er den innerste sonen, 
altså der selve hendelsen har funnet sted. disse termene brukes innen helse, men ikke i 
brannvesenet eller sivilforsvaret, som er de som ofte rykker ut på denne typen hendelser.

Til sammen fins det altså fem ulike termer for et sted der en hendelse har funnet sted: 
skadested, ulykkessted, fareområde, åsted og hot zone avhengig av hva slags type hen-
delse det er, og hvilken etat som «eier» hendelsen. med tanke på at det er de samme 
menneskene som rykker ut, nemlig ambulansepersonell, brannmenn, politifolk og sivil-
forsvaret, er det problematisk at det er så mange ulike termer i omløp.

Også hvilke titler som brukes på lederfunksjonen er ulik avhengig av etat. I politiet har 
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de operasjonsleder, innsatsleder og aksjonsleder. Her er innsatsleder en fast stillings-
betegnelse, man er innsatsleder så lenge man er på jobb, selv om det ikke pågår noen 
innsats man leder. Hos brannvesenet er innsatsleder en funksjonell tittel: Når det pågår 
en innsats og man leder den, har man tittelen innsatsleder, men ikke ellers. Hos brann-
vesenet deles skadestedsledelsen inn i utrykningsleder, fagleder brann og brigadesjef. 
Helsetjenestens skadestedsledelse består av operativ leder, leder helse, taktisk leder helse 
og medisinsk leder helse. Her kan det kanskje være nødvendig med en begrepsharmoni-
sering i tillegg. Men det viktigste er at de som rykker ut på en hendelse, lett må kunne 
forstå hvem som er lederen, og ikke må forholde seg til ulike betegnelser.

seminar hos språkrådet
På bakgrunn av arbeidet i disse to terminologigruppene, der vi har strevd med ulike «pro-
blemtermer» som går på tvers av ulike etater, inviterte Språkrådet alle de ulike nødetatene 
til et seminar om felles organisatorisk terminologi. De to gruppene, KBT og TAF, presen-
terte seg og arbeidet sitt. I tillegg holdt flere av de inviterte etatene innlegg om problemet 
sett fra sitt ståsted.

det var bred enighet på seminaret om behovet for en harmonisert og felles organisatorisk 
terminologi, og det så også ut til å være vilje til å gjøre noe. Det var også enighet om at 
et slikt arbeid må forankres i de ulike ledelsene i etatene/direktoratene og i ansvarlige 
departementer. I tillegg ble det slått fast at man i første omgang bør prioritere rednings-
tjenestene.

Seminaret ble også holdt på et riktig tidspunkt. Det skjer mye i redningstjenestene, og 
kritikken i 22. juli-rapporten har hatt en effekt. Flere av deltakerne påpekte at tiden nå var 
moden for å ta opp dette, og at det nå kunne være mulig å få utrettet noe. Blant annet skal 
Redningshåndboka nå oppdateres, og dette ble trukket frem som en mulighet til å sette 
terminologi på dagsorden.

Med på møtet var lederen i Nasjonalt redningsfaglig råd (NRR). NRR er opprettet av Jus-
tis- og beredskapsdepartementet og har som mål å være et organ for å utvikle og styrke 
samhandlingen mellom sentrale aktører innen landredning. NRR rapporterer til Justis- og 
beredskapsdepartementet. På seminaret ble deltakerne enige om at Nrr skulle få ansva-
ret med å ta terminologiproblemene videre til Justis- og beredskapsdepartementet ved å 
ha det som tema på sitt neste møte.

hvem tar ansvaret?
Foreløpig har altså Nasjonalt redningsfaglig råd påtatt seg ansvaret for å ta dette videre til 
Justis- og beredskapsdepartementet ved å ha det som tema på sitt møte.

I tillegg har alle etatene som deltok, et ansvar for å ta det opp i sammenhenger der det er 
naturlig, for eksempel å problematisere inkonsekvent terminologi i høringssvar til doku-
menter på området.

Det er i siste instans Justis- og beredskapsdepartementet som er ansvarlig departement, 
og målet er at dette skal løftes opp på departementsnivå og at de underliggende direkto-
ratene og etatene skal få i oppdrag å bidra i denne prosessen. Vi ønsker at også Språkrådet 
skal være del av dette oppdraget. 
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kommunIkatIon om 
borgerservIceFunktIoner 

på bIblIotekerne

Lotte WeILGAArd cHrISteNSeN 
mArGretHe H. møLLer

Syddansk Universitet

baggrund og formål
I Danmark har de kommunale borgerservicecentre gennem de seneste årtier fungeret 
som borgernes indgang til det offentlige (se bl.a. Borgerservicecenterloven 2005). Man 
kan for eksempel gå i Borgerservice når man skal have nyt kørekort, søge om en daginstitu-
tionsplads, anmelde flytning og andre ting som er kendetegnet ved hurtig sagsbehandling 
(Knudsen 2014). Hvis Borgerservice ikke selv kan ekspedere sagen, kan de henvise videre 
til andre myndigheder.

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er en del af de opgaver bor-
gerne tidligere gik i Borgerservice med, overgået til obliga torisk digital selvbetjening. Må-
let er at 80 pct. af borgernes skriftlige kommunikation med det offentlige i 2015 skal ske 
digitalt (digitaliseringsstrategien 2011).

Ud gangs  punktet for den offentlige digitale kommunikation er at de borgere der kan kom-
munikere digitalt, skal gøre det, og de borgere der har svært ved at kommunikere digitalt, 
kan få hjælp og vejledning. Denne hjælp og vejledning kan enten finde sted i borgerser-
vicecentret – eller, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det, også på de kommunale bi-
blioteker (digitaliseringsstyrelsen 2015).

Der er tale om en ny opgave for de danske biblioteker, der ikke tidligere har haft denne 
type vejledningsopgave. Der er desuden forskel fra kommune til kommune på omfanget 
af opgaver, dvs. om tilbuddet kun omfatter vejledning i selvbetjeningsløsninger (hjælp til 
selvhjælp), eller om biblioteket derudover også har administrative systemer til at udstede 
pas, kørekort og NemID (borgernes digitale signatur) og eventuelt udleverer bio-affalds-
sække, batterier til høreapparater m.v. Den afgørende forskel i forhold til borgerservice-
centrene er at personalet dér har kompetence til at foretage egentlig sagsbehandling. 
denne kompetence har bibliotekspersonalet ikke.

Det vil typisk være lokalbibliotekerne der får tildelt opgaven, idet der i de byer hvor hoved-
bibliotekerne er placeret, ofte også vil ligge et selvstændigt borgerservicecenter.

Kommunerne har givet det nye tilbud på bibliotekerne forskellige navne. I nogle af de 
største kommuner i Danmark hedder tilbuddet for eksempel:
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Københavns Kommune: • Borgerservice KVIK 

Aarhus Kommune: • NemBS

odense Kommune: • Borgerservice Light 

En del kommuner har dog også valgt simpelt hen at kalde bibliotekernes tilbud Borger-
service, og der forekommer desuden forskellige andre benævnelser.

Manglen på transparens og konsistens i navngivningen betyder at det ofte er uklart for 
borgerne hvilke serviceydelser bibliotekerne tilbyder på dette område. For eksempel kan 
benævnelsen Borgerservice foranledige borgerne til at tro at de kan forvente de samme 
ydelser i bibliotekets vejledningstilbud som i borgerservicecentret. Denne misforståelse 
kan give anledning til frustrationer hos borgerne og dermed også hos med arbejderne 
på bibliotekerne. Dette blev klart under feltstudier i forbindelse med forskningsprojek-
tet “Borgerservicevejledning på biblioteket” (Møller 2016). Feltstudierne, der fandt sted i 
vinteren 2013/14 og blev udført af lektor Margrethe H. Møller og videnskabelig assistent 
Katrine Juel Vang, omfattede videoobservationer af vejledningssituationer, men også in-
terviews med borgere og biblioteksansatte på 5 biblioteker i Region Syddanmark og Re-
gion midtjylland. 

Formålet med denne artikel er derfor at undersøge terminologien på området og frem-
komme med anbefalinger til en navngivning der over for borgerne indikerer hvilke ydelser 
de kan forvente i bibliotekernes vejledningstilbud.

afdækning af eksisterende navngivning
Vejledningstilbuddene er navngivet dels i kommunernes og bibliotekernes publikationer 
i videste forstand – dvs. på nettet og i informationsbrochurer – og dels i det fysiske bi-
blioteksrum, hvor vejledningstilbuddet kan være angivet ved skiltning. I denne artikel un-
dersøges u de   lukkende de benævnelser som kommuner og biblioteker bruger på deres 
hjemmesider. Ideelt set er det de samme benævnelser der også anvendes i informations-
brochurer og i skiltningen i det fysiske biblioteksrum. Hverken informationsbrochurer eller 
skiltning indgår dog i vores undersøgelse.

opgavefordelingen mellem borgerservice og bibliotek varierer som nævnt i de forskel-
lige kommuner, og dette kan muligvis have indflydelse på navngivningen af de respektive 
bibliotekers vejledningstilbud. I rapporten “Bibliotek & Borger” (Knudsen 2014) opereres 
der med fire samarbejdsmodeller mellem borgerservicecentre og biblioteker, der ses i fig. 
1 nedenfor. 
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model 1 (32 biblioteker). deN SPÆde StArt
Mindre vidtgående initiativer og samarbejder. Det kan f.eks. være fælles kommunale 
It-løsninger, som ikke ses af borgeren, eller mindre undervisningsforløb i borger.dk,  
NemID, andre It-kampagner og digitale borgerrettede aktiviteter.

model 2 (10 biblioteker). VI FLYtter SAmmeN
Borgerserviceopgaver udføres af borgerservicemedarbejdere i bibliotekerne.
der er tale om lokalefællesskab.

model 3 (42 biblioteker). VI ArBeJder SAmmeN
udvalgte opgaver lægges over i biblioteket og udføres af biblioteksmedarbejdere. der er 
forskel i antal typer af opgaver, der udføres af biblioteket og forskelle i opblødningen af 
faggrænser i opgaveløsningen. Der foregår tilrettelagt videndeling.

model 4 (6 biblioteker). VI er BorGerNeS FÆLLeS INdGANG tIL KommuNeN
Borgerserviceopgaver udføres i et udvidet lokalefællesskab og i et partnerskab med 
andre end kultur- og biblioteksfolk. F.eks. med medarbejdere med socialt orienterede 
funktioner: Sundhedscenter, nærpoliti, SSP, turisme og jobservice.

model 5 (8 biblioteker). INtet SAmArBeJde

Fig. 1: Samarbejdsmodeller mellem bibliotek og borgerservice. Af parentesen fremgår det hvor 
mange af landets 98 folkebiblioteker der i 2014 anvendte den pågældende samarbejdsmodel. 
Kilde: Knudsen 2014.

I vores undersøgelse har vi koncentreret os om navngivningen af vejledningstilbuddet i de 
74 kommuner der ifølge rapporten anvender model 1 “Den spæde start” og model 3 “Vi 
arbejder sammen”. Dette har vi valgt fordi der i disse to modeller er tale om at vejledn-
ingsopgaven udføres af bibliotekspersonale. der er således ikke som i model 2 og 4 tale 
om at bibliotek og borgerservice er flyttet sammen således at borgerne ville kunne for-
vente sagsbehandling ved en borgerservicemedarbejder.

For at undersøge om forskelle i bibliotekernes vejledningstilbud afspejles i navngivningen 
har vi defineret to ”Servicemodeller”, se tabel 1.



89Forvaltning af fagsprog i samfundet

borgerservicecentre biblioteker
servicemodel a servicemodel b

Vejledning i offentlige selv-
betjeningsløsninger

Vejledning i offentlige selv-
betjeningsløsninger

Vejledning i offentlige selv-
betjeningsløsninger

Sagsbehandling - -
udstedelse af NemId, pas 
og kørekort

- udstedelse af NemId, pas 
og kørekort

Udlevering af batterier til 
høreapparater m.v.

Evt. udlevering af batterier 
til høreapparater m.v.

Evt. udlevering af batterier 
til høreapparater m.v.

Tabel 1: Borgerserviceopgaver der varetages i hhv. borgerservicecentre og på biblioteker hvor 
opgaverne udføres af bibliotekspersonale

Af tabellens venstre kolonne fremgår det hvilke opgaver der varetages på borgerser-
vicecentrene. Af de to kolonner til højre fremgår det hvilke opgaver kommunerne ty-
pisk uddelegerer til bibliotekerne. Servicemodel A omfatter kun hjælp til digital post og 
selvbetjening på offentlige hjemmesider – i tabellen anført som Vejledning i offentlige 
selvbetjeningsløsninger. Servicemodel B omfatter desuden udstedelse af NemID, pas og/
eller kørekort, dvs. opgaver som kræver at biblioteksmedarbejderen har adgang til særlige 
administrative systemer. Både i Servicemodel A og B kan biblioteket derudover stå for 
udlevering af bio-affaldssække, batterier til høreapparater m.v.

Selve vejledningen i de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger kan enten være en del af 
bibliotekets generelle it-vejledningstilbud, eller det kan være et specifikt tilbud om indivi-
duel vejledning med fokus på de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. 

de generelle it-vejledningstilbud har traditionelt været organiseret som holdundervis ning 
eller it-cafeer. der kan være tale om deciderede kurser med emner som for eksempel 
”E-mail for begyndere”, ”Sociale medier” eller ”NemID og Digital Post” eller åbne vejled-
ningstilbud med benævnelser som it-cafe, it-hjælp, netværksted eller netcafe, hvor der 
til bydes hjælp til for eksempel at oprette en mail-konto, scanne et billede, låne en e-bog 
eller komme i kontakt med det offentlige via internettet.

de specifikke tilbud har form af korte individuelle sessioner med vejledning i offentlige 
digitale løsninger som anført i Servicemodel A og B i tabel 1, hvor der ydes hjælp til at løse 
en konkret opgave i relation til det offentlige.

I det følgende vil vi fokusere på de specifikke tilbud, dvs. at vi ikke inkluderer de generelle 
kurser og it-cafeer. 

De benævnelser for de specifikke tilbud vi har registreret, er samlet nedenfor i tabel 2. I de 
tilfælde hvor en benævnelse optræder i flere kommuner, er benævnelsen gentaget i tabel-
len – fx benævnelsen Borgerinformation i første kolonne. Hvilke kommuner der anvender 
hvilke benævnelser, fremgår af bilag 1.
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servicemodel a servicemodel b
Borgerinformation 

Borgerinformation
Borgerservice Borgerservice

Borgerservice

Borgerservice
Borgerservice “i en light udgave” Borgerservice / Borgerservice “let”

Borgerservice Light 

Borgerservice Light
Borgerservice KVIK / BorgerserviceKVIK

Borgerservice på biblioteket

Borgerservice på Nyborg Bibliotek

Borgerservice på Viborg-Bibliotekerne

Borgerservice på bibliotekerne

Borgerservice på Bibliotekerne

Borgerservice på biblioteket 

Borgerservice på Biblioteket 

Borgerservice i biblioteket 

Borgerservice på Næstved Bibliotek
digital Borgerservice

digital Borger
Hjælp til det offentlige
NemBS / NemBS Borgerservice i lokalbi-
bliotekerne

Tabel 2: Benævnelser af servicetilbuddet på de kommunale biblioteker der indgår i undersøgelsen

Som det fremgår af tabel 2, er der stort sammenfald mellem benævnelserne under ser-
vicemodel A og B. Med andre ord indikerer benævnelserne ikke om servicetilbuddet kun 
omfatter vejledning i digital selvbetjening, eller om det også omfatter udstedelse af pas, 
kørekort og/eller NemID. 

vurdering af eksisterende navngivning
Ofte sker dannelse af nye termer spontant når der opstår et nyt begreb; det kan være fordi 
der opfindes eller udvikles en hidtil ukendt teknisk genstand eller proces, eller fordi der 
opstår et nyt samfundsfænomen (Toft 2012: 8). Det sidste er tilfældet i forbindelse med 
den aktuelle uddelegering af visse borgerserviceopgaver til de kommunale biblioteker.

For de fleste af benævnelsernes vedkommende er der efter vores opfattelse tale om det 
som ISO 704 (2009) kalder ‘appellations’ og som vi her vælger at kalde ‘appellationer’ og 
ikke ap pellativer, som på dansk anvendes om fællesnavne (Jensen 1985).  ’Appellationer’ 
kan ses som en mellemting mellem proprier og termer. Der er tale om proprier som ikke 
er personnavne, men som er betegnelser for individuelle begreber inden for et bestemt 
fagområde. Det kan være lokaliteter, organisationer, titler eller produkter. Som konkrete 
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eksempler nævnes i ISO institutioner som ’The House of Commons’ og brands for produk-
ter og serviceydelser som Nike og ‘Celtic Digital Initiative’ (ISO 704 2009:37). ISO 704 an-
fører de samme regler for dannelse af ‘appellationer’ som er kendte for termer.

I det følgende vil vi vurdere de anvendte benævnelser dels ud fra de kendte regler om god 
termdannelse (termkrav) og dels ud fra overvejelser om brandingaspekter og politiske 
hensyn.

Det der er vigtigt for borgere og bibliotekspersonale, er at den anvendte benævnelse 
klart indikerer hvilken del af borgerserviceydelserne borgeren kan forvente at få på bi-
blioteket.

Derfor må de vigtigste krav til benævnelsen være at den er:

selvforklarende - for at benævnelsen skal være selvforklarende bør et vigtigt karak-• 
teristisk træk indgå i den, helst et adskillende karakteristisk træk (ISO 704: 39)

nøjagtig - for at benævnelsen skal være nøjagtig, bør den være neutral og bør undgå • 
forstyrrende eller misvisende konnotationer (ISO 704: 40)

De karakteristiske træk for bibliotekernes tilbud inden for model 1 og 3 er at der er tale en 
reduceret udgave af de ydelser som borgerservicecentrene normalt tilbyder, at vejlednin-
gen udføres af bibliotekspersonale, og at der som følge deraf ikke som i borgerservicecen-
trene foretages sagsbehandling. Desuden er det et karakteristisk træk at tilbuddet er stilet 
til de besøgende i deres funktion som borgere, og ikke som lånere.

Benævnelser der omfatter elementet ’Borgerservice’
mange af benævnelserne i tabel 2 indeholder udtrykket Borgerservice – enten alene eller 
med en specifikation i form af et adjektiv (Digital Borgerservice) eller en præpositionsfor-
bindelse (Borgerservice på biblioteket). udtrykket Borgerservice indikerer at der er tale om 
serviceydelser til borgerne og ikke til lånerne, og afspejler dermed et væsentligt karakte-
ristisk træk. Ved at tilføje en specifikation angiver man at der er tale om en reduceret ver-
sion af den fulde borgerservice. På tilsvarende vis anvendes der i nogle af benævnelserne 
et efterstillet mådesadverbium (Borgerservice Light, Borgerservice “let”, Borgerservice 
KVIK). Dette er ikke en almindelig metode til termdannelse, og benævnelsen får dermed 
karakter af en ‘appellation’, jf. ovenfor.

Set fra en administrativ synsvinkel – og også fra en terminologisk synsvinkel – er 
benævnelserne med Borgerservice plus en indsnævrende specifikation både selvforkla-
rende og nøjagtige, idet de afspejler at der er tale om en delmængde af de ydelser der 
normalt tilbydes af borgerservicecentret. 

men set fra borgerens synsvinkel er det ikke entydigt hvad der er tale om. Problemet med 
benævnelsen Borgerservice er nemlig som tidligere nævnt at brugen af denne benævnelse 
i forbindelse med lokalbibliotekernes tilbud kan give borgeren det fejlagtige indtryk at det 
er muligt at få det samme servicetilbud, inklusive sagsbehandling, som i borgerservicecen-
tret. Det kan give anledning til frustration, specielt hvis borgeren for at få løst sit problem 
er nødt til at opsøge det “rigtige” borgerservicecenter, og dette ligger i en anden by og 
har begrænset åbningstid. Ifølge informanter på bibliotekerne afhjælper specifikationer 
som “på biblioteket” og “light” ikke denne misforståelse. Det er dog vores indtryk at nogle 
kommuner har valgt benævnelsen Borgerservice om tilbuddet på lokalbibliotekerne af 
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politiske grunde for at signalere at der er adgang til borgerservice i hele kommunen, selv 
om mange lokale rådhuse blev nedlagt som følge af de kommunesammenlægninger der 
skete i forbindelse med Strukturreformen i 2007.

Benævnelser, der ikke omfatter elementet ’Borgerservice’
Efter denne gennemgang af benævnelser, hvori Borgerservice indgår, vil vi i det følgende 
gennemgå de benævnelser der ikke indeholder udtrykket Borgerservice.

Benævnelsen Borgerinformation, der anvendes i to kommuner, er unøjagtig idet udtrykket 
borgerinformation dækker en bred vifte af informationer. En Google-søgning på “borger-
information” leder således til omtaler af borgerinformation om sundhedstilbud, løberuter 
i forbindelse med triatlon-arrangementer osv. 

Benævnelsen Digital Borger, der anvendes i én kommune, er unøjagtig da den ikke angiver 
at der er tale om et servicetilbud. 

Benævnelsen Hjælp til det offentlige er unøjagtig fordi den indikerer at der kan være tale 
om en slags borgerrådgivning som mange kommuner har oprettet for at tilbyde borgerne 
hjælp til at forstå kommunale afgørelser og vejlede dem i klagemuligheder. 

den sidste benævnelse NemBS er ikke selvforklarende og optræder da også på bibliotekets 
hjemmeside med undertitlen “Borgerservice på lokalbibliotekerne”. BS står for Borgerser-
vice, men denne forkortelse er ikke alment kendt. Nem relaterer formodentlig til NemID. 

Branding af nye servicetilbud
Nogle af benævnelserne i tabel 2 har en form der minder om den måde hvorpå virk-
somheder brander deres produkter gennem navngivning. det gælder for eksempel Bor-
gerservice Light, Borgerservice KVIK og NemBS.

Som det påpeges i rapporten “Bibliotek & Borger” (Knudsen 2014), kræver nye opgaver 
særlig markedsføring. Det kan være et argument for at skabe ‘appellationer’ der kan fun-
gere som brands. denne branding kan ske i den enkelte kommune, men den ville have 
haft større gennemslagskraft hvis man på nationalt plan var blevet enige om samme 
benævnelse og dermed havde været konsistent i sin navngivning. 

Blandt de registrerede benævnelser vil vi på denne baggrund anbefale benævnelsen Bor-
gerservice Light. den indikerer at der er tale om en reduceret udgave af borgerservice. 
Vi har foretrukket Borgerservice Light fremfor Borgerservice Let, det vil sige det engelske 
adverbium frem for det danske, da den har ’brand’-karakter som i cola Light og lignende. 
Under forudsætning af at servicetilbuddet bliver bevaret i denne form, vil benævnelsen 
med tiden blive indarbejdet i sprogbrugen. Vi mener desuden at benævnelsen kan dække 
både Servicemodel A og B. Den er således fremtidssikret hvis det enkelte bibliotek ændrer 
sit tilbud.

Generelt kan det i forbindelse med indførelse af nye servicetilbud inden for det offentlige 
være nyttigt at brugerteste benævnelserne med henblik på om de er selvforklarende og 
nøjagtige, så der er større sandsynlighed for at de bliver forstået af borgerne.
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Afsluttende betragtninger
Vores erfaringer og vores case viser tydeligvis at der et behov for at nogen tager ansvaret 
for fagsproget i samfundet, og vores eksempel understreger tillige relevansen af temaet 
for denne konference: Forvaltning af fagsprog i samfundet - Hvem har ansvaret? Hvem 
tager ansvaret?

Der er i Danmark på nuværende tidspunkt ikke et organ der påtager sig en sådan opgave 
og et sådant ansvar.  Man vil ganske vist kunne drøfte forslag med Dansk Sprognævn, men 
selve fastlæggelsen af en navngivning er ikke en opgave som ligger ved Sprognævnet, da 
dets tre hovedopgaver er:

at følge det danske sprogs udvikling• 

at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug• 

at fastlægge den danske retskrivning og redigere den officielle danske retskrivnings-• 
ordbog (dansk Sprognævn)

Der er i Danmark derfor et behov for et nationalt Dansk Terminologicenter med forskellige 
domænegrupper med terminologer, domæneeksperter, oversættere og andre. Det kunne 
være efter svensk forbillede med referencegrupper som fungerer som høringsfora for re-
sultaterne af domænegruppernes arbejde (tNc terminologicentrum a).

Et andet muligt tiltag – igen efter svensk mønster – kunne være at hver myndighed ansatte 
en terminologikoordinator med kontakt til det nationale terminologicenter (TNC Termino-
logicentrum b).

Sådanne tiltag vil fremover kunne hjælpe med til at løse det navngivningsproblem de dan-
ske kommunale biblioteker befinder sig i.
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bilag

servicemodel a servicemodel b
København BorgerserviceKVIK

Borgerservice KVIK
Århus NemBS
Frederiksberg Borgerservice på biblioteket 

/ Borgerservice i biblioteket 
/ Borgerservice Light (i 
tekst)

Frederiksberg digital Borger
Viborg Borgerservice på biblioteket 

/

Borgerservice på Viborg-
Bibliotekerne

Herning Borgerinformation
Næstved Borgerservice på Næstved 

Bibliotek
Køge Borgerservice Light
Skanderborg Borgerservice på Biblioteket 

/ Borgerservice på Bibliote-
kerne

Haderslev Borgerservice
rudersdal Hjælp til det offentlige
Kalundborg Borgerservice
Favrskov Borgerservice på bibliote-

kerne
tårnby digital Borgerservice
Syddjurs Borgerservice
Ikast-Brande Borgerinformation
Vesthimmerland Borgerservice “i en light ud-

gave”
Nyborg Borgerservice

Borgerservice på Nyborg 
Bibliotek

Kerteminde Borgerservice / 

Borgerservice “let”
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hur gör man statIska 
termer begrIplIga?

KArIN HANSSoN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

På Statistiska centralbyrån (SCB) har vi sedan 2013 en webbordlista med statistiska termer. 
Huvudsyftet med den är att ge stöd till besökarna till scb.se i att hitta, förstå och använda 
statistisk information, i form av framför allt tabeller och artiklar. Termerna i ordlistan mark-
eras automatiskt i texter och tabellhuvuden; när man klickar på ett markerat ord öppnas 
en ruta med ordets post i ordlistan. I figur 1 visas hur det kan se ut.1 

Figur 1. Exempel på ordförklaring som visas i sitt sammanhang.

Tre kvalitetsdimensioner: statistik, terminologi och klarspråk
I arbetet samarbetar jag som klarspråksexpert med statistiker och en terminolog för att 
definitionerna och förklaringarna i ordlistan ska vara statistiskt korrekta, terminologiskt 

1 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/NEET--ett-satt-att-mata-en-svarfangad-grupp-unga/  
<besökt 16 november 2015>)
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bra och språkligt begripliga. För att lyckas har vi en viktig grundprincip för samarbetet: Alla 
tre kvalitetsdimensioner måste uppfyllas men ingen av dem får uppfyllas på bekostnad 
av någon av de övriga. Förutom statistisk, terminologisk och språklig kvalitet tillkommer 
även en fjärde kvalitetsdimension, interaktionsdesign – webbordlistan måste vara lätt att 
använda, se bild 2. Men interaktionsdesign är en betydligt mindre del av samarbetet; de 
tre huvudkvaliteterna är statistik, terminologi och klarspråk. 

Som ansvarig för begripligheten representerar jag statistikanvändarna så det ingår i min 
uppgift att ringa in deras behov utifrån de sammanhang där användarna möter termerna. 
Vad är det egentligen för förklaring som besökarna behöver just där de befinner sig på   
scb.se? Detta kan man ta reda på på olika sätt, till exempel genom att gå igenom ofta 
besökta sidor på sajten, kolla upp vad folk ofta frågar om och genom användartester. 

Figur 2. Webbordlistans fyra kvalitetsdimensioner.

Populärast: befolkning, nationalekonomi och arbetsmarknad
Man kan se att de mest besökta termerna idag har med befolkning, nationalekonomi och 
arbetsmarknad att göra, se tabell 1. Detta stämmer väl överens med statistikens popular-
itet i övrigt och även med vilka frågor vår kundtjänst (telefon och mejl) oftast får. 

En intressant förändring från det första året efter att ordlistan publicerades är att allt fler 
kommer direkt till posterna i ordlistan via en sökmotor (oftast Google) och alltså inte 
via scb.se, som exemplet i figur 1. Denna utveckling beror troligen på att SCB under det 
senaste året har börjat jobba systematiskt med sökmotoroptimering. Detta är något vi be-
höver ta hänsyn till i det framtida arbetet med ordlistan, eftersom besökare via sök motor 
kan ha andra behov än de som kommer till ordlistan via en artikel eller tabell på scb.se. 
Dessutom är det viktigt att löpande undersöka användarnas behov och att till exempel 
genom användartester utvärdera hur väl webbordlistan motsvarar behoven.
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Tabell 1. De fem mest besökta termerna i webbordlistan.

term Antal besök juni 2014–maj 2015
naturlig folkökning 1 994
BNP 1 894
civilstånd 1 732
folkbokföringen 1 690
sysselsättningsgrad 1 560

totALt (49 poster) 8 137

Vad är svårt med flyttning?
I arbetet med ordlistan har särskilda svårigheter blivit uppenbara när det finns en grupp 
nära besläktade begrepp med snarlika termer. Ett exempel på det är termer som har med 
flyttning att göra: flyttning, inrikes flyttning, utrikes flyttning, inflyttningsland, utflytt-
ningsland, invandring och utvandring. Alla dessa är benämningar på händelser där en 
individ flyttar mellan bostäder. Utmaningen ligger i att i definitionsform lyckas lyfta fram 
vad som är den relevantaste informationen om begreppet och det som särskiljer det från 
de andra närliggande begreppen med snarlika termer. 

Om flyttning gäller att det är en händelse (inte person) som

registreras i folkbokföringsregistret• 

kan ske inom en fastighet, mellan fastigheter, mellan stadsdelar, mellan städer, mel-• 
lan länder

alltid består av en inflyttning och en utflyttning• 

preciseras i statistiken som • inrikes flyttning och utrikes flyttning.

Men vad av ovanstående är viktigast att få med i ordlistan ur statistikanvändarnas pers-
pektiv? Efter diskussioner landade vi i att det att händelsen registreras i folkbokföringen 
måste vara med, eftersom det är denna omständighet som gör att flyttningar finns med i 
statistiken. Dessutom la vi till en kommentar och ett exempel för att förklara bland annat 
hur det kommer sig att en flyttning blir två händelser i SCB:s statistik. Hela posten visas i 
figur 3. 
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Figur 3. Posten flyttning (senaste versionen, planerad publicering i december 2015).

flyttning
Definition

händelse som innebär att en person byter bostad och att detta registreras i  
folkbokföringen

kommentar

Statistiken över flyttningar delas upp beroende på flyttningens riktning:  
inflyttningar (till en viss bostad) och utflyttningar (från en viss bostad).  
Flyttningar kan ske både inom ett land (inrikes  flyttningar)
och mellan länder (utrikes flyttningar).

Antalet flyttningar och antalet personer som flyttat kan skilja sig åt  eftersom 
en person kan byta bostad mer än en gång under en viss period.

exempel

Om en person flyttar från Malmö till Göteborg räknas det i statisken i  Göteborg 
som en inrikes inflyttning och i Malmö som en inrikes utflyttning.

Om en person istället flyttar från Malmö till Köpenhamn 
 räknas det som en utrikes utflyttning (utvandring).

Ytterligare exempel på klurigheten med flyttningstermerna är inflyttning och utflyttning 
som länge fanns med som kandidater till ordlistan. En flyttning innebär ju alltid både en 
in- och en utflyttning. Det visade sig dock svårt att hitta definitioner som fångar det viktiga 
och tillräckligt skiljer ut dem från närliggande termer. Bland förslagen på definition av ut-
flyttning fanns följande:

flyttning där en person lämnar den folkbokförda bostaden• 

händelse som innebär att en person lämnar den folkbokförda bostaden och an-• 
mäler detta till folkbokföringen.

Problemet med båda dessa visade sig dock vara att de skulle innebära besvärande be-
tydelseöverlappning med inrikes utflyttning, utrikes utflyttning och utvandring trots att 
dessa tre och utflyttning inte är synonymer.  Därför valde vi till slut att inte ta med inflytt-
ning och utflyttning i ordlistan. De slutliga flyttningstermerna visas i tabell 2.
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Tabell 2. Termer i webbordlistan som har med flyttning att göra (senaste versionen, ännu inte 
publicerad)

term Definition 
flyttning händelse som innebär att en person byter bostad 

och att detta registreras i folkbokföringen
inrikes flyttning flyttning inom ett land som medför förändrad 

folkbokföringsadress
utrikes flyttning flyttning mellan länder
inflyttningsland land som en person flyttar till vid utrikes utflytt-

ning från Sverige
utflyttningsland land en person flyttar från vid utrikes inflyttning 

till Sverige
invandring händelse som innebär varaktig flyttning till Sver-

ige från ett annat land
utvandring flyttning där en person lämnar ett land för ett nytt 

land och inte har för avsikt att återvänd

långt från konsekvent språkbruk på scb.se
En av svårigheterna i arbetet med flyttningstermerna är att de beskriver händelser; i statis-
tiken räknas till exempel antalet invandringar, inte antal invandrade personer. I praktiken 
är dock skillnaden mellan antalet invandringar och antalet invandrade personer i statis-
tiken väldigt liten eftersom statistiken ofta visar förändringar under ett år och väldigt få 
personer gör mer än en invandring under ett år. Däremot kan man i befolkningsstatis-
tiken på scb.se se en blandning i språkbruket mellan att tala om personer och händelser i 
samma tabell, se figur 4. Folkökning, levande födda och nyblivna gifta benämner alla tre 
antal personer medan invandringar och utvandringar betecknar händelser. ur klarspråks-
perspektiv är detta en utmaning som skulle vara intressant att utforska vidare. Hur svårt 
är det egentligen för statistikanvändare att hantera denna variation? Är det ett hinder för 
statistikens användbarhet?
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Figur 4. Tabell med befolkningsstatistik.tidi t å bsamtidigt på scb.se …
personer personer

händelser

(http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Manadsstatistik---Riket/25896/  
<besökt 16 november 2015>)

En annan språklig utmaning är att det även på scb.se förekommer många ord ur allmän-
språket som är närliggande till termerna i ordlistan. I en och samma artikel förekommer 
till exempel följande språkbruk:

Sedan 1974 har Sverige haft större • invandring än utvandring.

Bland de • invandrade fanns 168 olika medborgarskap och 183 olika födelseländer.

De tio största • invandringskommunerna 2014

Invandring och utvandring ingår ju i ordlistan men där står de för en enskild händelse, 
medan de i exemplet ovan betecknar den totala mängden händelser. Rör det sig här om 
termerna eller allmänspråk? Omvänt återfinns inget av invandrad, födelseland eller invan-
dringskommun i ordlistan. Här förlitar man sig alltså på att statistiskanvändarnas allmän-
språkliga kunskaper ska räcka för förståelsen. 

sakta men säkert framåt
Att arbeta med terminologi och begriplighet på Statistiska centralbyrån kan te sig överväl-
digande ibland – behovet är outsinligt. Webbordlistan är dock ett utmärkt sätt att hålla 
det terminologiska arbetet i gång – tack vare dess konkreta syfte (att stötta statistikanvän-
dare), realistiska avgränsning (ca 50 nya poster per år) och, framför allt, ”trojkaprincipen” 
för kvaliteten: gemensamt ansvar mellan statistisk, terminologisk och klarspråklig expertis 
för slutresultatet. På så vis har vi på Statistiska centralbyrån, med relativt små resurser och 
blygsamma ambitioner, levande terminologisk verksamhet med konkreta och användbara 
resultat. 
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1. Inledning
Syftet med vår artikel är att diskutera språkets roll i användbarhet av ett informationssys-
tem som används för skoladministration. I ett skoladministrationssystem möts vardagen 
och flera fackområden, t.ex. administration, pedagogik, ekonomi och teknik. Vår artikel 
handlar om den språkliga och terminologiska användbarheten av ett skoladministrations-
system som används i Finland på olika skolstadier av både administratörer, lärare, elever 
och olika slags relaterade experter. Systemet är tillgängligt på tre språk, finska, svenska och 
engelska och används bland annat till att planera, hålla kontakt och informera. I vår artikel 
förklarar vi först kort några centrala begrepp: informationssystem, användargränssnitt och 
användbarhet, och presenterar det undersökta informationssystemet, hur det är upp-
byggt, vad det används till och ger några exempel på termer som finns där. Sedan berättar 
vi om feedback på systemet, dels ur experternas synvinkel i ljuset av en kundenkät, dels ur 
elevernas och föräldrarnas synvinkel i ljuset av spontan feedback i social media. 

Centrala begrepp med tanke på temat för den här artikeln är tre: ’informationssystem’, ’an-
vändargränssnitt’ och ’användbarhet’. ’Informationssystem’ är kombinationer av teknologi 
och resurser, som används i interaktionen mellan människor, processer och data. Infor-
mationssystem är ett överordnat begrepp som täcker över många olika slags teknologiska 
verktyg från olika slags databaser till avancerade analysverktyg.  ’Användargränssnitt’ är de 
program som vi använder för att nå informationssystemen, t.ex. internetbank, bibliotekets 
databas eller skoladministrationssystem. Ur användarnas synvinkel fungerar informations-
systemen och användargränssnitten bättre eller sämre, den upplevda användbarheten 
beror på systemet, uppgiften, målet och användaren själv. I ’användbarheten’ är det alltså 
fråga om hur effektivt och meningsfullt en specifik användare kan nå sina mål med hjälp 
av t.ex. ett program. (ISO 9241-11 1998.) Ur användarnas synvinkel innebär användbarhet, 
att det är lätt att lära sig att använda programmet, man når sina mål effektivt, det är lätt 
att komma ihåg hur man ska göra, det förekommer inte fel, eller man kan lätt reda ut dem 
ifall de uppstår, och att man i överlag är nöjd med upplevelsen (Nielsen 2001). Det kan 
hända att användare märke till användbarheten bara om det blir problem i användningen. 
Språkliga frågor och terminologi spelar delvis en roll när en användare upplever att ett 
system inte fungerar så som han väntar sig. 
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2. Administrationssystem för finländska skolor
Programmeringsföretaget som har riktat in sig på skol- och läroanstaltsadministration och 
har producerat det undersökta systemet grundades år 1987. Företaget är idag marknads-
ledare i Finland inom sin bransch. Den största kundgruppen är grundskolorna i Finland 
(StarSoft 20151) och med tanke på hur många grundskolor de finns i Finland (se Statistik-
centralen 2013) betyder det att över 95 % av grundskolorna använder systemet. Dessutom 
är systemet också anpassat till förskolor, gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor och 
företagets marknadsandelar växer även bland dessa. 

Systemet är uppbyggt av tre olika program. Det viktigaste programmet är själva data-
basen: Primus (se figur 1). I databasen kan skolorna lagra information om t.ex. eleverna 
och deras vårdnadshavare, om lärarna och övrig personal, om läroplanen, elevernas vits-
ord och olika dokument som har att göra med själva skolgången. Användarrättigheter är 
strikt  begränsade. I och med att en stor del av alla skolor i Finland använder samma pro-
gram går det att överföra information från en skola till en annan t.ex. om en elev byter 
skola eller om olika skolor vill använda samma blanketter och dokument. Att så många 
skolor använder samma program ger möjlighet till en viss enhetlighet i kommunerna. Om 
t.ex. en kommun vill använda samma betygsutskrift i alla skolor kan man till exempel dela 
utskriften så att alla har tillgång till en och samma.

Figur 1. Skoladministrationssystemets uppbyggnad.

Det andra programmet Kurre är ett schemaprogram som personalen vid skolorna kan an-
vända för att planera kommande läsår. I schemaprogrammet går det att utforma scheman 
för elever, lärare, personal och resurser. För att kunna använda schemaprogrammet be-

1 Starsoft förvärvades av Visma i april 2016.
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höver skolorna ha databasprogrammet eftersom all information hämtas från databasen 
till schemaprogrammet. Även schemaprogrammets användarrättigheter är strikt begrän-
sade.

Det tredje programmet Wilma är ett webbaserat program som fungerar som en länk mel-
lan hemmet och skolan. Med webbprogrammet kan skolorna visa information som finns i 
databas- och schemaprogrammet på nätet. Webbprogrammet kan användas av  eleverna, 
lärarna och personalen vid skolorna, men också av vårdnadshavare och andra sam-
arbetspartner som skolorna har. Varje användare har ett eget användarnamn som de kan 
logga in med och ta del av den information som gäller just dem. Användar rättigheterna 
är strikt begränsade så att t.ex. en vårdnadshavare endast ser informationen som berör 
det egna barnet. I webbprogrammet kan man se personlig information om eleverna, sche-
man, läxor, lektionsanteckningar och också läsa och skicka intern post. Skolorna har också 
möjlighet att göra anteckningar på anslagstavlan i webbprogrammet som alla  användare 
kan ta del av. Det har också utvecklats en applikation av webbprogrammet för att föräl-
drarna skulle kunna följa med vad som händer i skolan. För varje ny aktivitet i webb-
programmet skickas en push-notis till applikationen. Exempel på termer som vi ger senare 
i den här artikeln är tagna ur det webbaserade programmet Wilma.

Det sammanlagda antalet studerande som finns i databasprogrammet är ca 773 000 (infor-
mation från november 2015, Starsoft 2015). Om man räknar med deras vårdnads havare, 
personalen vid skolorna och samarbetsparterna så närmar sig webbprogrammets antal 
användare en miljon personer. 

Eftersom systemet används av olika skolstadier är deras behov också olika. Enligt StarSoft 
utvecklas systemet därför kontinuerligt för att passa kundernas behov (StarSoft 2015). På 
företaget jobbar åtta heltidsprogrammerare med att uppdatera funktionerna och att ska-
pa nya. Även om programmen är omfattande och alla har egna specialområden så har alla 
dessa programmerare helhetstäckande kunskap om hur den tekniska uppbyggnaden av 
programmen ser ut. För användarna ser verkligheten inte ut på samma sätt. Många av de 
som sköter programmen vid skolorna är lärare och har undervisningen som huvudsyssla, 
och kan därmed inte använda speciellt mycket av sin arbetstid med skoladministrations-
systemet. Det sätter en press på att systemets funktioner och språk ska vara ändamålsen-
liga, korrekta och exakta (jfr Nielsen 2001: 101; Molich 2006: 23, 116). Att funktionerna 
och språket dessutom ska anpassas till olika skolstadier och möta deras behov sätter en 
ännu större press på att användbarheten är hög. För att säkerställa detta har företaget 
ett eget dokumenteringsteam som ansvarar för den språkliga aspekten i programmen. 
Användarna vid skolorna har också möjlighet att kontakta företaget om det finns några 
oklarheter och kan således också påverka utvecklingen av systemet i stort, men också 
språkliga aspekter. 

Exempel på termer i webbprogrammet Wilma
Språkliga element, till exempel ord, förklaringar och instruktioner, är en viktig del av an-
vändargränssnitten i informationssystemen. Komponenter som benämns är bland annat 
menyer, olika dialogfönster och felmeddelanden. De språkliga frågorna blir särskilt påta-
gliga när ett system översätts och lokaliseras till ett nytt språk eller en ny användargrupp. 
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 (Esselink 2000: 57.) Ett skoladministrationssystem innehåller vardagsspråk och skol jargong, 
men även många olika typer av termer från till exempel pedagogik och datateknik. 

I det webbaserade programmet Wilma är de mest använda funktionerna möjligheten att 
sända meddelanden, att se på scheman och andra aktuella dokument, lektions anteckningar, 
kalendern med prov, provresultaten och anslagstavlan (StarSoft 2015). Det hur mycket 
fackspråk och terminologi och vilken terminologi användaren ser i skoladministrations-
systemet beror på vilken typ av användare det är fråga om. Figurerna 2 och 3 visar hur 
anslagstavlan i Wilma ser ut för två olika typer av användare. I figur 2 är anslagstavlan för 
en rektor eller huvudanvändare i en skola. Såsom man kan se i figur 2, har en rektor tillgång 
till flera olika anslagstavlor för olika användargrupper, såsom personalen, studerandena, 
vårdnadshavare och skoldirektionen.

Figur 2. Rektorns anslagstavla i Wilma.

Figur 3 visar hur anslagstavlan i Wilma ser ut för en gymnasieelev. Såsom man kan kon-
statera, har eleven bara en utsikt för anslagstavlan, jämfört med rektorns åtta olika. På 
anslagstavlan kan finnas både bestående notiser, senaste notiser och gamla notiser.

Figur 3. Gymnasieelevens anslagstavla i Wilma.

Enligt resultaten i vårt nyligen påbörjade forskningsprojekt är största delen av de termer 
som till exempel en gymnasieelev får se i systemet termer som gäller användargräns-
snittets funktioner samt termer som gäller skolan och studierna. De flesta av användar-
gränssnittets tekniska termer kan betraktas som vanliga datortermer – den som i överlag 
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är van vid att använda datorer och vanliga datorprogram känner till den terminologi som 
används i skoladministrationsprogrammet. Speciellt i samband med nya egenskaper hos 
användargränssnittet kan det dock förekomma några mindre bekanta termer. Ett exempel 
på en ny term på området är YoubiKey. YubiKey är produktnamn på en nyckel som man 
använder i inloggningen och via datorns usb-uttag, och som nämns i Wilma på grund av 
att det är möjligt att använda YubiKey för inloggningen. 

En gymnasieelev stöter i Wilma på en stor mängd skolrelaterade termer som gäller studi-
erna (ex. obekräftad tent, kursbricka, skolvis fördjupad kurs), läroplanen (ex. vitsordsskala, 
bedömningsmetod), schemat (ex. kommande prov, lektionsdagbok), kontakter mellan per-
soner (ex. din basgrupp, grupphandledare) och så vidare. många termer från skolvärlden 
kan uppfattas som självförklarande på grund av att majoriteten av befolkningen har gått i 
skola och känner till begreppssystemen och termerna åtminstone i någon mån.

I fråga om benämningarna för funktioner i ett användargränssnitt är det vanligt att kontex-
ten där ett ord används i specificerar begreppets exakta innehåll, och de omgivande rela-
terade termerna kan bidra med ledtrådar i fråga om de mer obekanta termerna. Ett exem-
pel på detta finns i figur 4. Figuren illusterar menyn för skriv ut -funktionen: avändaren kan 
välja storleken på det utskrivna schemat (halv eller hel A4-sida) och välja att ta utskriften 
med eller utan färg. Utan sin kontext är alternativen halva och hela inte förståeliga, men i 
användningskontexten, där man i rubriken på huvudmenyn ser vilken funktion det handlar 
om, är betydelsen klar. Även användarens uppfattning om vad han/hon kan förvänta sig 
att kunna göra med hjälp av programmet bidrar till förståelsen. 

Figur 4. Funktionen Skriv ut schemat i Wilma.

De professionella användarna av skoladministrationssystemet, såsom lärare, rektorer, ad-
ministratörer och stödpersonal använder i sitt arbete en större mängd funktioner av in-
formationssystemet än vårdnadshavare och studerande. Till exempel lärare har i Wilma 
tillgång till meningsbank, som innehåller tips på meningar som man kan använda i muntlig 
bedömning. Några av termerna i skoladministrationssystemet härstammar sig från lagen. 
Ett exempel på en sådan term är erkännande av kunnande, som betyder att studenter 
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vid en yrkesskola har lagstadgad rätt att få obligatoriska, alternativa eller valfria studier 
tillgodoräknade eller ersatta i sina studier (Lag om yrkesutbildning 630/1998). Ett annat 
liknande exempel är inlärning i arbete, som innebär att studenter vid ett yrkesläroverk ska 
avlägga en viss andel av studierna som praktik i arbetslivet (Utbildningsstyrelsen 2015a). 
I grundutbildning har elever rätt att till olika former av stöd för inlärning: allmänt stöd för 
inlärning, intensifierat stöd för inlärning och särskilt stöd för inlärning (utbildningsstyrels-
en 2015b). Dessa termer är likaså ett exempel på lagstadgade pedagogiska termer i skol-
administrationsprogrammet. Det gemensamma för de presenterade lagstadgade termer-
na är att de som ord eller ordfogningar består av allmänspråkliga element. Förståelsen 
av innehållet av de registrerade åtgärderna i skoladministrationssystemet kräver dock 
att man känner till innebörden av begreppen, och att det är en omfattande lagstadgad 
begrepps apparatur bakom dessa termer. 

Det iögonenfallande i Wilma är den stora mängden av olika slags förkortningar. StarSofts 
webbplats ger en lista över 680 olika förkortningar som nämns i de tre programmen. En 
del av koderna är skolans egna, en del är inprogrammerade i programmet, och de avser 
olika slags objekt, instanser och personer både inom och utanför skolan. Det finns t.ex. 
egna förkortningar för klasser, lärare och övrig personal, lokaler, salar och byggnader, för 
kursnamn och studiehelheter, status och tema för skolämnen och även myndighetskoder, 
såsom koder som statistikcentralen har gett för att identifiera skolorna och läroanstalterna 
i landet. Till exempel förkortningen FY COS YA107mat är en kombination, där FY hänvisar 
till läroämnet fysik, COS till ämnets tilltänkta lärare Sinikka Cosini och YA107mat berättar 
att ämnets lektioner hålls vid en högstadieskolans klass 107, där man vanligen undervisar 
matematik. En del av dessa förklaras med hjälp av inforutor som öppnas när man rör 
musen över koden, en del ska dock användaren bara lista ut.

Dokumenterarna för ett skoladministrationsprogram måste ibland även skapa nya termer 
för systemet behov. Ett exempel på en sådan term är termen kostnadsställe-områden som 
förekommer i Wilma i samband med sammanfattningen av information om ett klassrum 
eller en sal. Kostnadsställe-områden är en egen term som dokumenterarna har skapat 
som benämning för registret över kostnadsställen i databasen Primus. 

3. användarrespons i fokus
Systemet utvecklas utgående från användarnas önskemål och våren 2014 utförde företag-
et en kundenkät för att ta reda på användarnas uppfattning om olika delar av företagets 
verksamhet. Kundenkäten riktade sig till de personer vid skolorna som har omfattande 
rättigheter och som också har möjlighet att kontakta företagets kundsupport vid behov. 
Enkäten bestod av olika påståenden som man kunde ta ställning till på en femgradig skala. 
En del av dessa påståenden gällde den kommunikativa aspekten:

de datatekniska termerna är korrekta• 

utbildningstermerna är korrekta• 

Det är lätt att förstå språket i programmet• 

Jag läser instruktionerna på företagets webbsidor• 
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De två första påståendena gäller termanvändningen och kan gälla programmen i sig, men 
också annan skriftlig kommunikation som företaget producerar, t.ex. instruktioner och e-
post. Det tredje påståendet gäller däremot språket i programmet och det fjärde instruk-
tionerna på webbplatsen. 

380 användare svarade på enkäten. Hur deras svar procentuellt sett har fördelat sig ses i 
tabell 1.  

Tabell 1. Användarnas respons på fyra påståenden om språket vid företaget.

Eftersom det är fråga om ett tekniskt system finns det en hel del datatekniska termer. Sam-
tidigt är det ett program som används inom utbildningsväsendet där det också finns egna 
termer och begrepp. Det första och det andra påståendet gäller därmed användarnas 
upp fattning om tekniska termer och utbildningstermerna i programmen. Av tabellen kan 
man se att en stor del av svaren (över 82 %) faller inom den positiva delen av skalan, dvs. 
helt av samma åsikt eller delvis av samma åsikt för båda påståenden. Den allmänna upp-
fattningen bland användarna är att både de tekniska termerna och utbildningstermerna 
är korrekta. Endast knappt 5 % säger att de är delvis eller helt av annan åsikt när det gäller 
de tekniska termerna och drygt 8 % när det gäller utbildningstermerna. 

För det tredje påståendet har över 85 % av användarna sagt att de är helt eller delvis av 
den åsikten att det är lätt att förstå språket i programmet, medan 10 % är delvis eller helt 
av annan åsikt. 

Det fjärde påståendet som gäller instruktionerna på webbsidorna har också fått ett posi-
tivt resultat. 84 % av användarna säger att de håller helt eller delvis med. Dessutom är 
detta det enda påståendet där helt av samma åsikt är i majoritet. drygt 13 % läser sällan 
eller aldrig instruktionerna på webbsidorna. 

Det här resultatet visar att instruktionerna som dokumenteringsteamet skriver läses av 
en stor del av användarna. De allra flesta tycker också att det är lätt att förstå språket i 
programmet och att termerna som används är korrekta. Eftersom påståendena i sig inte 
endast är inriktade på en aspekt av dokumenterarnas arbete utan berör större helheter 
samt att resultatet visar att användarna är nöjda med språket visar det att dokumenter-
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ingsteamets arbete är av värde för företaget. När språket är ändamålsenligt, korrekt och 
exakt är det lättare för användarna att förstå och använda de tekniska funktionerna (jfr 
Nielsen 2001: 101; Molich 2006: 23, 116). Användbarheten är alltså direkt knuten till do-
kumenterarnas arbete.

4.”Wilma pilasi elämäni” [”Wilma förstörde mitt liv”]
I kundenkäten deltog personalen vid skolorna som har omfattande rättigheter till alla tre 
program och som också har möjlighet att kontakta kundsupporten. Tillverkaren har inte 
undersökt hur de vanliga användare, alltså elever och vårdnadshavare, upplever använd-
ningen av Wilma. Även om kundenkäten ger en mycket positiv bild av kundtillfredsställelse 
bland de professionella användarna i skolvärlden i fråga om de språkliga frågorna (se av-
snittet ovan), har programmet spontant väckt stort motstånd bland de vanliga användarna, 
speciellt föräldrar och högstadieelever. Användningen av programmet har väckt en hel del 
diskussion i social media i Finland, och en del har varit riktigt kritiskt. 58 000 personer har 
gillat gruppen ”Wilma förstörde mitt liv” [Wilma pilasi elämäni], 21 000 gruppen ”Skolans 
Wilma förstörde mitt liv” [Koulun Wilma pilasi elämäni] (se Facebook 2015a och 2015b). 
Användningen av Wilma har kommenterats i flera bloggar, och tematiken har diskuterats 
på till och med på YLE:s webbplats i riksnyheterna (se Helin 2015). 

Det positiva med Wilma är att den kan fungera som en brobyggare: Wilma erbjuder en god 
och modern kanal till att förbättra förhållandet mellan hem och skola och kan effektivt och 
trevligt användas till återkoppling och uppföljning. Det negativa med Wilma är att ifall det 
bara används när det uppstår problem, är innehållet alltid negativt laddad. Många lärare 
sänder tyvärr meddelanden via systemet bara när det uppstår problem i skolan, i samband 
med skolkning, störning och hyss, men glömmer samtidigt att rapportera om de saker som 
fungerar bra. I och med att meddelanden och lektionsanteckningarna sparas i systemet, 
blir Wilma ett slags brottsregister för elever och studenter, och detta har en del av föräl-
drar och elever blivit trötta på. Problemet är inte själva programmet och dess användbar-
het, utan innehållet i meddelanden som snabbt och effektivt som sänds via det.

För att svara till kritiken har tillverkaren givit ut tillsammans med psykologen Ben Furman 
en broschyr om konstruktiv användning av programmet: Kommunicera klokt med Wilma 
- Lärarens guide i elektronisk kommunikation mellan hem och skola (se Furman 2015). 
Fördelen med kritiken är att användarna har på allvar även satt energi i att kommentera 
programmets användbarhet, och skriva konstruktiv, öppen och detaljerad kritik om funk-
tionerna i programmet (se Harju 2014; Kortesuo 2015).

5. diskussion
Vår artikel har handlat om språkliga och terminologiska frågor i ett informationssystem 
som används via tre användargränssnitt inom skoladministration i Finland. Det undersökta 
informationssystemet används av många slags användargrupper och är tillgänglig på tre 
språk (finska, svenska och engelska). Dokumenterarna hos tillverkaren av det fokuserade 
fallet strävar efter att se till att språket är ändamålsenligt för alla slags användare på alla 
tre språk, men är ibland även tvungna att göra kompromisser i fråga om språkliga frågor. 
Vi har gett exempel på olika typer av termer i informationssystemet och redogjort för 
den respons som systemtillverkaren har fått angående de språkliga och terminologiska 
frågorna i systemet. 
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Såsom svaren på kundenkäten visar, satsningen på att höja den språkliga användbarheten 
i informationssystem lönar sig. Nielsen (2001: 8) säger att inom programvaruindistrin kan 
det vara viktigare att få fram produkterna i tid än att grundligt gå igenom dem innan de 
publiceras för användarna. Risken med det är att systemet innehåller buggar eller oklar-
heter som ger en ökad arbetsbörda för företagets support. Om man satsar på att testa 
systemet och höja användbarheten, både tekniskt och språkligt, kommer det att spara 
på supportens resurser och i förlängningen sänka kostnaderna. Om ett system har en låg 
användbarhet gör det programmet svårt att använda och det ger en ökad risk för att syste-
met inte kommer att användas även om funktionerna i sig är värdefulla (Pressman 2005: 
631). För att säkerställa att programmet tas i bruk är det viktigt med en hög terminologisk 
användbarhet. Därför är det viktigt att satsa på dokumenterarnas arbete i utvecklingen av 
informationssystem.

Svaren på enkäten visar, att de personer som använder det undersökta skoladministrations-
systemet i sitt arbete har en positiv uppfattning av dess språkliga användbarhet. När det 
gäller de vanliga användarna finns det däremot mer kritiska röster. De kritiska rösterna är 
dock inte alltid direkt i sig kopplade till informationssystemets uppbyggnad, användbarhet 
eller språk, utan gäller främst budskapet som förmedlas via systemet. En systemtillverkare 
kan påverka många saker i fråga om användbarheten, men har dock bara begränsade 
möjligheter till att påverka innehållsliga frågor som orsakar negativ respons. 
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Om «styring», «ledelse», «management» 
Og annet på nOrsk Og nOrdisk

HÅVARD HJULSTAD

Standard Norge

bakgrunn
Alle standarder og all standardisering inneholder terminologi og terminologiarbeid. Så 
inngår også kurs i terminologi som en del av internopplæringen av medarbeidere i stan-
dardiseringen i mange land, blant annet ved Standard Norge.

Standardisering er for størstedelen internasjonal i sitt vesen. De aller fleste «Norsk Stan-
dard» bygger på internasjonale eller europeiske standarder, for eksempel fra de interna-
sjonale standardiseringsorganisasjonene ISo og Iec eller de europeiske organisasjonene 
ceN og ceNeLec.

om en standard har betegnelsen «NS-eN ISo 12345», er det en ISo-standard nummer 
«12345» som er fastsatt som Europeisk Standard (EN), og som igjen er fastsatt som Norsk 
Standard. Andre standarder er «NS-eN» (utarbeidet i europeisk komité) eller «NS-ISo» 
(utarbeidet i ISO-komité, men ikke fastsatt som europeisk standard).

det er svært mange eksperter som er involvert i arbeidet med disse standardene. Selv om 
arbeidsspråket ofte er engelsk, dreier det seg om hundrevis av morsmål rundt møtebor-
dene. Og standardene blir i sin tur oversatt til svært mange språk.

Innholdet i de ulike språkversjonene skal være det samme. da sier det seg selv at det set-
tes store krav til håndteringen av terminologien, både når det gjelder de termene som er 
definert i selve standarden, og de termene som benyttes i teksten i standarden.

Denne artikkelen presenterer som et eksempel det stadig økende antall «MSS» = «man-
agement systems standards» og noen av de terminologiske utfordringene i arbeidet med 
disse.

det begynte med kvalitetssystemer, men etter hvert ble det management 
systems
På 1970-tallet ble det etablert en ISo-komité for kvalitetssystemer, på engelsk quality sys-
tems. ISo 9001 kom i sin første utgave i 1987: Quality systems – Model for quality as-
surance in design/development, production, installation and servicing. På norsk fikk stan-
darden tittelen Kvalitetssystemer – Kvalitetssikring ved utvikling/konstruksjon, tilvirkning, 
installasjon og ettersyn.

Først på 1990-tallet kom betegnelsen «management systems» i bruk, først i ISo 14001 
(miljø); i ISo 9001 (kvalitet) fra 2000-utgaven.
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2008-utgaven av ISO 9001 har tittel som starter med:

en: • Quality management systems

fr: • Systèmes de management de la qualité

de: • Qualitätsmanagementsysteme

ru: • Системы менеджмента качества

es: • Sistemas de gestión de la calidad

no: • Systemer for kvalitetsstyring

da: • Kvalitetsstyringssystemer

sv: • Ledningssystem för kvalitet

is: • Gæðastjórnunarkerfi

Språklig er det en klar tvetydighet i den engelske tittelen: «systems for quality manage-
ment» eller «management systems for quality». De to tolkningene er gjenspeilet i flere av 
de andre titlene. Kanskje var ikke de to tolkningsmulighetene vesensforskjellige på den 
tiden. 

Allerede da var det imidlertid tydelig at «management» gav oss utfordringer. Norsk og 
dansk valgte «styring», mens svensk valgte «ledning» (som ville vært «ledelse» på norsk 
og dansk).

det blir mange management systems standard
ISo 14001 var den andre mSS med stor spredning: Environmental management systems 
• fr: Systèmes de management environnemental • de: Umweltmanagementsysteme • 
ru: Системы экологического менеджмента • es: Sistemas de gestión ambiental • no: 
Miljøstyringssystemer • da: Miljøledelsessystemer • sv: Miljöledningssystem.

Her er det norsk som valgte en annen løsning enn dansk og svensk.

Et knippe andre standarder i familien (med engelsk og norsk tittel eller del av tittel):

ISo 10012: •	 Measurement management systems • Styringssystemer for målinger

ISo 19011: •	 Guidelines for auditing management systems • Retningslinjer for revis-
jon av styringssystemer

ISo 22000: •	 Food safety management systems • Systemer for styring av mattrygg-
het

ISo 22301: •	 Business continuity management systems • Systemer for kontinuitets 

planlegging•	

ISO/IEC 27000: •	 Information security management systems • Styringssystemer for 
informasjonssikkerhet

ISo 31000: •	 Risk management • Risikostyring

ISo 39001: •	 Road traffic safety management systems • Styringssystemer for trafikk-
sikkerhet

ISo 50001: •	 Energy management systems • Energiledelsessystemer
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Hva betyr «management system»?
ISO har et utmerket verktøy som blant annet inneholder fri tilgang til samtlige definisjoner 
i ISO-standarder: ISO Online Browsing Platform: http://www.iso.org/obp/.

Søk på «management system» gav i juni 2015 ikke mindre enn 151 treff der disse to or-
dene inngår i termen i nøyaktig den form. En mye brukt definisjon er: «system to establish 
policy and objectives and to achieve those objectives». Den nyeste fra en ISO-komité som 
har sett spesielt på sammenhengen mellom disse standardene, er: «set of interrelated or 
interacting elements of an organization to establish policies and objectives and processes 
to achieve those objectives». Denne er også utgitt i norsk versjon: «sett av beslektede eller 
samvirkende elementer i en organisasjon for å etablere policyer, mål og prosesser for å 
oppnå disse målene».

Ikke så mye fra definisjonene som fra selve standardene kan en se at «management» og 
«management system» har endret karakter siden uttrykket først ble tatt i bruk. Det dreide 
seg i starten om teknikker og metoder for å styre (og kontrollere) konkrete prosesser og 
aktiviteter. Nå er imidlertid fokus på et helt annet nivå. Nå dreier det seg om deler av den 
øverste ledelsens verktøykasse. Nå har standardene kommet inn på direktørens kontor og 
på styrerommet. Fra å være tekniske verktøy er det også blitt ledelsens verktøy.

Det enkle språklige forhold som har gjort dette mulig, er at begrepet «management» på 
engelsk spenner så vidt – alt fra konkret og praktisk håndtering via mer sammensatt styr-
ing til strategisk ledelse. Vi har snakket om dette på engelsk nesten uten å merke at det 
vi har snakket om, har beveget seg mellom det vi oppfatter som ulike begreper på andre 
språk.

Internasjonal samordning
Det har lenge vært sett på som ønskelig å samordne de ulike MSS. På 1990-tallet ble det 
etablert flere samordningsgrupper mellom de to ISO-komiteene som utarbeidet ISO 9001 
og ISo 14001. (Komiteene hadde ansvar som andre standarder også, men det er 9001 og 
14001 det gjelder i denne sammenhengen.)

to av disse samordningsgruppene har forholdsvis vellykket: JcG for felles revisjonsstan-
dard og JAG for felles terminologi. Samordningen av det tekniske innholdet og strukturen 
i standardene bød imidlertid på større utfordringer.

I 2007 nedsatte så ISOs høyeste organ, Technical Management Board (TMB), en komité på 
høyeste nivå innen ISO. Joint Technical Coordination Group (JTCG) hadde helt fra starten 
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en egen undergruppe for terminologi. Denne gruppen har hele tiden hatt norsk represen-
tasjon, også i gruppens ledelse.

Resultatet av denne komiteens arbeid ble i 2013 utgitt som en del av ISOs regelverk: ISO/
IEC Directives, Part 1, Annex SL (normative), Proposal for management system standards. 
Termer og definisjoner inngår i dette dokumentet. Det er også oversatt til en lang rekke 
språk.

ISOs komiteer er autonome. Det er ikke enkelt å få komiteer til å enes om å gjøre ting likt. 
Når det kommer et krav fra sentralt hold at ting skal gjøres likt, blir det lett stor motstand. 
Prosessen har ikke vært uten utfordringer, men til sjuende og sist har det vært brukernes 
interesser som har vunnet. Brukerne har ønsket seg standarder for «management sys-
tems» der en kjenner igjen delene fra den ene standarden til den andre.

Dette Tillegg SL foreligger i en norsk versjon. da en var kommet så langt at den norske 
versjonen skulle utarbeides, var norske eksperter for lengst enige om at det er lurt å 
samordne. det gjensto bare å enes om de norske termene.

Vi hadde standarder for styringssystemer og standarder for ledelsessystemer. På 1990-tall-
et ble det fra de norske standardiseringsorganenes side argumentert for styringssystemer. 
Argumentene slo stort sett igjennom da. Nå valgte Standard Norge å snu, og vi argumen-
terte for ledelsessystemer. Den viktigste grunnen var at innholdet i standardene, som hele 
tiden lå innenfor rammen av det engelske begrepet «management», hadde beveget seg 
fra den delen av «management» som mest gjelder «styring», til den delen som gjelder 
«ledelse».

et stort antall eksperter ble rådspurt via de nasjonale komiteene, og det kom et stort antall 
kommentarer. Nesten uansett hvordan kommentarene ble tolket og veid, sto en igjen med 
sprikende oppfatninger. Det måtte imidlertid tas en beslutning, og Standard Norge valgte 
ledelsessystemer. Vi så også på hva de andre nordiske land hadde valgt. I Sverige hadde det 
vært «ledning» helt fra starten; i danmark valgte de «styring» i starten, men har nå mer 
gått over til «ledelse». Det er forresten interessant å merke seg at både tysk og russisk har 
valgt å låne den engelske termen «management». 

Men det er en ytterligere utfordring: tvetydigheten i «quality management systems» og 
«environmental management systems»; «system for x management» eller «management 
system for x». Også dette spørsmålet ble drøftet i flere fora.

Nye utgaver av ISo 9001 og ISo 14001 kom i 2015, også på norsk. titlene ble:

ISo 9001 (og NS-eN ISo 9001): • Quality management systems • Ledelsessystemer 
for kvalitet

ISo 14001 (og NS-eN ISo 14001): • Environmental management systems • Ledelses-
systemer for miljø

«Management» og noen andre termer
oppslagsordet «management» i engelsk-norske allmennordbøker nevner norske ord som: 
ledelse, drift, skjøtsel, forvaltning, arbeidsledelse, styring, behendighet, dyktighet, takt, 
knep, lederevner, administrasjon, forvaltning, håndtering, direksjon, styre, ledere.
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Blant svært vanlige sammensetninger på engelsk finner en «top management», «anger 
management» og «weight management». Så det engelske ordet brukes om svært mange 
ting.
I beslutningen om at vi skal bruke norsk term «ledelsessystem», ble det påpekt at dette 
gjelder for «management system» i forbindelse med «management systems standards». 
Det er mange ord og termer som skal benyttes i andre sammenhenger.

For «top management» er det tradisjon for å benytte «øverste ledelse» på norsk (og 
 tilsvarende også på svensk og dansk).

En egen utfordring som en møter på stadig oftere i standarder, er «governance». Også 
det er «ledelse» i mange sammenhenger. det er klar forskjell på «management» og 
 «governance» på engelsk, men på norsk er både «ledelse» og «styring» i ulike sammen-
henger brukt om begge disse. en har valgt å bruke «eierstyring» eller «virksomhets styring» 
på norsk, men det er ikke sikkert at dette kommer til å slå helt igjennom.

Kanskje kan en sette opp noen termer på engelsk og norsk slik:

avslutning
Noen «sukk» etter en god del år som terminolog i standardiseringens verden:

Terminologi er en viktig og sentral del av all standardisering.• 

ISOs direktiver snakker om språkversjoner som er «perfectly harmonized».• 

En innser også at det er viktig at terminologi og språkbruk samordnes på tvers av • 
standarder og fagområder.

terminologi er ikke et «håndverk» man kan når man kan språket; alle språkbrukere • 
kan ikke nødvendigvis terminologien.

Det er tross alt for lite fokus på terminologi som fag, til tross for at standardiserin-• 
gen i realiteten er en stor forbruker av terminologisk kompetanse.

Standardisert terminologi er likevel svært pålitelig. men den kunne vært enda bedr e • 
dersom terminologi som fag hadde enda bedre anseelse.
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noen lenker
ISO Online Browsing Platform: http://www.iso.org/obp/.

electropedia (the World’s online electrotechnical Vocabulary): http://www.electropedia.org/.

Standard Norges termbase SNorre: http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/.

Standard Norge: http://www.standard.no/.

SIS (Sverige): http://www.sis.se/.

dansk Standard: http://www.ds.dk/.

Suomen Standardisoimisliitto / Finlands Standardiseringsförbund: http://www.sfs.fi/.

Staðlaráð Íslands: http://www.stadlar.is/.

ISO (International Organization for Standardization): http://www.iso.org/.

CEN (European Committee for Standardization): http://www.cen.eu/.
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Vem sVarar för sVenskan  
i eurOsystemet?

eIJA PuttoNeN 

Finlands Bank

Inledning
Eurosystemet består av de nationella centralbankerna i de länder som har euron som 
 valuta. Länderna bildar euroområdet och driver en gemensam penningpolitik under led-
ning av Europeiska centralbanken (ECB) och ECB-rådet. Euroländerna är för närvarande 
19 till antalet. Eurosystemet är en del av Europeiska Centralbankssystemet (ECBS), som 
består av alla eu-ländernas centralbanker och ecB.

Sedan november 2014 är inte bara penningpolitiken utan också banktillsynen gemensam 
för euroländerna. ECB, närmare bestämt den gemensamma tillsynsmekanismen (Single 
Supervisory Mechanism, SSM) vid ECB tog då över tillsynen av de betydande  bankerna 
i euroländerna. SSM är en av byggstenarna i den så kallade bankunionen. De övriga 
byggstenarna är den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM), som inleder sin verk-
samhet vid början av 2016, och det planerade harmoniserade insättningsgarantisystemet. 
Bankunionen har inrättats som en reaktion på finanskrisen som drabbade banker hårt. 

eu-regelverk
Såväl Eurosystemet som SSM och SRM är förankrade i EU-regelverk. Maastrichtfördraget 
från 1993 fastställer vilka lagstadgade rapporter ECB ska publicera, medan EU:s SSM-förord-
ning (2013/1024/EU) ger ECB mandat som tillsynsmyndighet. Samarbetet mellan ECB och 
de nationella tillsynsmyndigheterna regleras av SSM-ramförordningen (ECB/2014/§7), 
som har getts ut av ECB. Den innehåller också regler om vilka språk som SSM ska använda 
i sina kontakter med tillsynsmyndigheterna och instituten under tillsyn. 

Det officiella språket för ECB och SSM är engelska, men mycket material tas också fram på 
de nationella språken. Det var tänkt att hela banktillsynen skulle gå på engelska, dvs. att 
bankerna skulle använda engelska i sin kommunikation med SSM, men detta godkändes 
inte av bankerna, utan många använder i dag sitt nationella språk i kontakterna med den 
gemensamma banktillsynen. 

gemensam terminologi
En gemensam penningpolitik och banktillsyn fungerar inte utan en gemensam  terminologi. 
Denna terminologi, som jag här har valt att kalla euroterminologi, skapas och byggs på 
kontinuerligt på engelska och de nationella språken och dokumenteras på ECB och i vari-
erande grad av de nationella centralbankerna.

Denna parallellspråkighet innebär översättningar från och – i och med SSM – i ökad ut-
sträckning även till engelska. För översättningarna svarar översättarna och jurist-lingvister-
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na på ECB i samarbete med de nationella centralbankernas översättare. På grund av stora 
volymer, snäva tidtabeller och knappa resurser kan emellertid inte alla översättningarna 
göras internt, utan mycket läggs ut på entreprenad. När översättningar måste tas fram 
snabbt av aktörer som är ovetande om varandra och varandras uppdrag, kan kvaliteten 
och den terminologiska konsekvensen bli lidande. Detta kan få oanade följder, eftersom 
konsekvens inte enbart krävs av språkliga och terminologiska skäl, utan också för att 
 undvika feltolkningar och felaktiga budskap, vilka i värsta fall kan ha rättsliga konsekvenser 
eller skapa oro på finansmarknaden. Fakta- och språkgranskning är därför guld värd.

Delat ansvar för översättningar
ECB och de nationella centralbankerna har ett delat ansvar för framställningen av material 
på de nationella språken. Denna ansvarsfördelning har fastställts i ECB-rådets beslut. Till 
det kommer kompletterande bilaterala samarbetsavtal, ad hoc terminologisamarbete och 
expertutbyte. 

Vidare bedriver centralbanksöversättarna i euroländer med ett gemensamt nationellt språk 
språkplanering och terminologiskt samarbete sinsemellan och med ECB- översättarna och 
samlas regelbundet till möten för att harmonisera den nationella euroterminologin. Det 
framgår av en enkät om samarbetsformer och terminologiarbete som jag utförde bland 
centralbanksöversättarna. Enkätsvaren visar att samarbete och språkplanering är särskilt 
utmärkande för Belgien, Nederländerna, Tyskland och Österrike. För tyska språket har rent 
av regler för ECB-publikationer tagits fram (Style Guide for German Publications). Också 
övriga centralbanker rapporterade om terminologiskt samarbete med ECB-översättarna, 
medan svaren inte tydde på något väletablerat översättarsamarbete mellan centralbanker-
na i euroländer och icke-euroländer med samma nationella språk. Av 19 centralbanker 
besvarades enkäten av 8. Svarsprocenten var visserligen låg, men de erhållna svaren gav 
en representativ bild av samarbetet.

svenskans ställning i eurosystemet
Svenskan är särskilt intressant dels därför att Sverige inte hör vare sig till Eurosystemet 
eller till SSM, dels därför att svenska är officiellt språk i det tvåspråkiga Finland. Detta 
väcker många frågor, dels om konsekvenserna för tillgången till information på svenska 
och dels om konsekvenserna för själva språket. 

Konsekvenser för tillgången till material på svenska
Enligt EU:s regelverk ska alla ECB:s lagstadgade publikationer översättas till alla EU-länders 
språk av de nationella centralbankerna, medan alla SSM:s lagstadgade publikationer ska 
översättas till alla EU-länders språk av de nationella centralbankerna eller ECB. Av detta 
följer att ECB:s årsrapport översätts till svenska av den svenska centralbanken, Riksbanken, 
medan SSM:s årsrapport översätts till svenska av ECB. ECB:s alla författningar översätts 
likaså till svenska, liksom beslut och pressmeddelanden. Däremot är ECB:s kvartalsrapport 
mindre till omfånget på svenska än på euroländerna språk. Tillgången på svensk informa-
tion har således inte påverkats nämnvärt av Sveriges utanförskap, även om viss okunskap 
ställvis råder om svenskans ställning som officiellt språk i Finland. 
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Konsekvenser för själva språket
Vilka är då konsekvenserna för själva språket? För det första framhävs betydelsen av att 
sörja för att den finska och den svenska översättningen förmedlar samma budskap och får 
samma verkan. Där det är möjligt har jämförelser av översättningarna gjorts. Det gäller 
bland annat ECB-ordförandens inledningsanföranden och resultaten av ECB:s samlade 
bedömning av bankerna. 

Om budskapet ska vara detsamma, ska då också den svenska terminologin ta hänsyn till 
den finska terminologin? Kan den ens det utan att riskera interferens från finskan även 
på språkets strukturer? Denna oortodoxa fråga kommer sig av en jämförelse av den sven-
ska och finska euroterminologin, som visar att svenskan har en större tendens att låna in 
termer från engelskan än finskan. Det är naturligt, eftersom svenskan i motsats till finskan 
kan ta in termerna som sådana. En följd av detta är att de finska termerna ofta är genom-
skinligare än de svenska. Titta bara på den svenska termen resolution, som på finska blivit 
kriisinratkaisu (ung. krishantering). I bakgrunden ligger engelskans resolution.  eller ta ack-
ommoderande penningpolitik, som på finska fått heta kasvua tukeva rahapolitiikka. Här är 
källspråkets term accommodative monetary policy. 

Dessa termer är givetvis ryckta ur sitt sammanhang och man kan hävda att de i sin rät-
ta kontext blir begripliga och entydiga. De får rätt verkan och upprör inte marknaderna. 
Men budskapet kan vara svårare att tolka för allmänheten, som vill veta vad en ackom-
moderande penningpolitik innebär för bolåneräntan eller vilka effekter resolutionen av 
banker får på besparingarna. Då kan den finska texten vara lättare att förstå.

slutsatser
EU-rättsakterna garanterar tillgång till lagstiftning och information på de nationella 
språken, och ECB-rådet har fastställt arbetsfördelningen mellan ECB och de nationella 
centralbankerna för framtagning av information på nationella språk. Minoritetsspråkens 
ställning är dock oklar. 

För publikationerna gäller att den som svarar för översättning av publikationen också sva-
rar för dess innehåll. Eurosystemets översättare bedriver ett nära terminologiskt samar-
bete i syfte att harmonisera terminologin och utmönstra överflödiga varianter och syn-
onymer. Trots det förekommer det flera motsvarigheter för samma engelska term, dels 
permanent på grund av missnöje med en etablerad motsvarighet, dels temporärt innan 
motsvarigheten hunnit bli etablerad. I brist på en instans med rätt att säga sista ordet får 
de mer eller mindre ofrivilliga synonymerna florera fritt.
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Ordlistearbete inOm  
elektrOnisk kOmmunikatiOn i finland1

PäIVI KouKI

Terminologicentralen TSK

Kommunikationsverket i Finland har sedan 1990-talet tagit ansvar för ordlistearbete inom 
elektronisk kommunikation genom att organisera en speciell arbetsgrupp för termino-
logi. Arbetsgruppen är öppen till alla branschaktörer och dess syfte är att kartlägga  behov 
för termino logiarbete inom fältet samt ta initiativ till ordlistor. Arbetsgruppen också 
 koordinerar och styr ordlistearbete. Att ha en aktör som har åtagit sig en kontinuerlig 
 uppgift att främja terminologiarbete inom en bransch är något unikt i Finland. 

Terminologicentralen TSK har samarbetat med Kommunikationverkets arbetsgrupp för 
terminologi för över 20 år. Den nyaste ordlistan, som ska publiceras under våren 2015, 
är en tilläggsdel till Mobilordlista (TSK 29) som utkom i 2001. Jag kommer att presentera 
den nya ordlistan som ett exempel av ordlistearbete inom elektronisk kommunikation. Jag 
kommer också behandla de särdrag som gäller ett ordlisteprojekt där projektets syfte inte 
är att skapa en självständig ordlista utan en tilläggsdel till en existerande publikation.

1 Abstract. Artikel ikke indsendt. 
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terminOlOgiarbetet är inte slut  
när ett prOjekt aVslutas

mArI SuHoNeN

termINoLoGIceNtrALeN tSK

om terminologiprojekt
terminologicentralen tSKs verksamhet består huvudsakligen av terminologi- och ontologi-
projekt. TSKs terminologer kan ha olika roller i ett projekt: en terminolog kan antingen ha 
ansvar för hela processen eller konsultera en arbetsgrupp som gör den största delen av 
terminologiarbetet själv. Terminologiprojekten brukar utföras antingen för en viss bransch 
(t.ex. bank och finans eller utbildning) eller för en viss organisation (t.ex. ett företag eller 
en organisation på den offentliga sektorn). Tidigare brukade terminologiarbetet avslutas 
när ett projekt avslutades och ordlistan blev färdig. Nuförtiden följs allt fler terminologi-
projekt av nya projekt där ordlistan kompletteras, uppdateras eller utvecklas på ett annat 
sätt.

I denna artikel kommer jag att begrunda varför man utför kontinuerligt terminologiarbete 
och hur man organiserar det samt vem tar ansvaret för olika delar av arbetet. Jag kom-
mer att ge exempel på två ordlistor som TSK har medverkat i under flera år. Den första är 
bank- och finansterminologi som är avsedd till alla som behöver termer på detta område 
och siktar på att harmonisera termer och deras betydelser. Den andra är Tekla Structures 
Glossary som är avsedd till att ge rekommendationer om termerna som används i en pro-
gramvara. 

Bank- och finansterminologi
Bank- och finansterminologin publiceras på TSKs webbplats och har ett användargräns-
snitt på finska och svenska. I juni 2015 innehöll termbanken sammanlagt 1 017 begrepp 
med termer på finska, svenska och engelska samt definitioner och anmärkningar på finska 
och i det äldre materialet även på svenska. det har också publicerats begreppsdiagram 
som oftast är på finska.

Målsättningen med ordlistan är att harmonisera begrepp och speciellt de svenska termer 
som används i Finland. Terminologiarbetet utförs i två grupper där olika aktörer på bank- 
och finansbranschen är representerade: en koordineringsgrupp och en remissgrupp. Koor-
dineringsgruppen förbereder materialet och remissgruppen kommenterar det före pub-
liceringen. TSKs terminologer har ansvaret för det praktiska terminologiarbetet. Arbetet 
har under åren finansierats av olika håll, som till exempel de deltagande organisationerna, 
olika fonder och stiftelser. Bank- och finansterminologin påbörjades som ett två-årigt pro-
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jekt i 2001 med målet att harmonisera svenska bank- och finanstermer som brukade an-
vändas oenhetligt i Finland. När det första projektet avslutades ansåg projektgruppen att 
det fanns fortfarande mycket arbete kvar och från och med 2004 organiserades arbetet 
som en termgrupp som skulle regelbundet upprätthålla termbanken. 

I början hade koordineringsgruppen som mål att samla in material i termbanken från 
olika källor. Gruppen fick lov att publicera  färdiga termrekommendationer och be-
greppsbeskrivningar ur till exempel Svensk-finsk bankordlista utgiven av Sverigefinska 
språknämnden (nuförtiden Institutet för språk och folkminnen) och en bok om Europeiska 
centralbankens penningpolitik. Gruppen samlade också in termer från till exempel banker-
nas årsredovisningar och strävade efter att ge rekommendationer om vilka svenska och 
finska termer står för ett och samma begrepp. I termposterna hade man alltid termerna 
på svenska och finska. Ibland gavs det något slags beskrivning av begreppet eller informa-
tion om termer eller anvisningar för termanvändningen, speciellt för de svenska termerna. 
Snart märkte koordineringsgruppen att det var svårt att ge rekommendationer utan defi-
nitioner. Även remissgruppen ansåg att det var svårt att kommentera termrekommen-
dationerna utan information om begreppsinnehållet, och de översättare som granskade 
engelska ekvivalenter var inte säkra om de förstod begreppen rätt endast på grund av fin-
ska och svenska termer. För att göra ordlistan tillförlitligare och mer användbar tillfördes 
terminologiska definitioner till ordlistan och man började behandla begreppen allt mer 
som sammanhängande helheter i stället för enstaka problematiska termer.

Ansvaret för innehållet i Bank- och finansterminologin
I koordineringsgruppen har det deltagit flera långvariga medlemmar och det har varit fint 
att de olika aktörerna på bank- och finansbranschen har velat samarbeta för att ge term-
rekommendationer och på så sätt ta ansvaret för att harmonisera terminologin. Det är till 
exempel lättare att ge en grundad svensk termrekommendation när gruppen kan först 
diskutera de termval som de olika organisationerna har gjort.

Koordineringsgruppen har som mål att använda begreppsanalys som arbetsmetod och 
skriva systematiska definitioner. Koordineringsgruppen består av experter på översättning 
och kommunikation som känner till termproblemen och kan ge språkligt välgrundade term-
rekommendationer. Det har tyvärr visats sig svårt att hitta andra sakkunniga på de olika 
delområden på bank- och finansbranschen som skulle vilja kommentera definitioner och 
begreppssystem. Därför måste gruppen lita mycket på olika källmaterial när man skriver 
definitioner, till exempel finska, svenska och EUs författningar och andra myndighetstex-
ter samt material från banker och organisationer som ansvarar för respektive områden 
inom finansbranschen. Om det är omöjligt att få kontakt med experter för att kolla defi-
nitioner, brukar terminologen i tvetydiga fall tillämpa begreppsanalys på andra sätt än 
genom systematiska definitioner – till exempel genom att skriva en anmärkning där man 
bara hänvisar till det överordnade begreppet för att underlätta att placera begreppet i en 
rätt kontext. Det främsta målet i denna ordlista är ju att harmonisera termer och man kan 
höja kvaliteten i en sådan ordlista genom att förklara begreppsrelationer och kännetecken 
också på en grövre nivå. 

I Bank- och finansterminologin ser man nyttan av ett långvarigt arbete. Ordlistan har 
till  exempel uppdaterats enligt nya eller förändrade lagar. Med hjälp av begreppsanalys 
har man kunnat ge bättre rekommendationer. Till exempel i 2015 kommer gruppen att 
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 uppdatera kontobegreppen, som först publicerades under 2002 och 2003 och som kom-
pletterades med engelska ekvivalenter under 2009. Under 2009 presenterades begreppet 
’bankkonto’ med finska, svenska och engelska termer så här:

pankkitili

sv   bankkonto n

en   bank account; banking account

Samtidigt fanns det på ordlistan bepreppet ’insättningskonto’ som innehöll termer och 
dessutom information om hur de olika termerna brukar användas:

talletustili; ottolainaustili

sv   insättningskonto n; inlåningskonto n

      hellre än: depositionskonto n

en  deposit account

Termerna insättningskonto och talletustili beskriver begreppet ur kundens synvin-
kel och termerna inlåningskonto och ottolainaustili ur bankens synvinkel.

Termen depositionskonto förekommer i finländsk lagstiftning.

Efter en närmare begreppsanalys märktes det att 'bankkonto' och 'insättningskonto' 
egent ligen hänvisar till ett och samma begrepp och att de kan slås samman och  omarbetas 
 ungefär så här:

talletustili; ottolainaustili; pankkitili

sv inlåningskonto n; insättningskonto?? n; bankkonto n 

 hellre än: inte: depositionskonto n

en deposit account; bank account; banking account

tili, jolle saa vastaanottaa talletuksia (2) 

Tavanomainen talletustili on lakisääteinen peruspankkipalvelu, ja talletus-
pankki saa kieltäytyä sellaisen avaamisesta yksityishenkilölle vain, jos kiel-
täytymiselle on painava peruste. Tavanomaisesta talletustilistä säädetään 
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 610/2014. 

?? Termerna insättningskonto och talletustili beskriver begreppet ur kun-
dens synvinkel och termerna inlåningskonto och ottolainaustili ur bankens 
synvinkel. 

Termen depositionskonto förekommer i finländsk lagstiftning.
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Ansvaret för resurser till terminologiarbetet
TSK söker finansiering för terminologernas arbete i bank-och finansterminologiprojek-
tet årligen. Finansiärerna har varierat, och under de senaste åren har några av de parter 
som deltar i koordineringsguppen finansierat terminologiarbetet. Att söka finansiering för 
bank- och finansterminologiarbetet har alltid varit mycket krävande. När TSK har sökt fin-
ansiering från olika organisationer, har potentiella finansiärer argumenterat för och emot 
stöd till terminologiarbetet. 

Argument emot stöd till terminologiarbetet rör oftast organisationens språkstrategi. Till ex-
empel externalisering av översättningsverksamheten eller förminskande av översättandet 
på svenska är skäl att organisationen inte vill stöda terminologiarbetet. Ett annat skäl kan 
vara att organisationen anser att begränsning av ordlistans ämnesområden inte motsvarar 
dess verksamhetsområde. 

Argument för stödet till terminologiarbetet rör också översättning. Vissa organisationer 
anser externalisering av översättningsverksamheten som en orsak till att stöda termino-
logiarbetet. Andra inser att termbanken inte blir färdig utan viktiga termer saknas fort-
farande, det skapas nya termer och begrepp och de redan publicerade begreppen förän-
dras. Under de åren terminologiarbetet har fortsatt har det kommit fram att det behövs 
harmonisering av de produkter som är gemensamma till flera banker men som inte är 
standardiserade eller normerade (till exempel olika typer av kort). I en termbank kan man 
också sprida de termer som redan är normerade, och förekommer till exempel i finska 
lagar eller EUs förordningar. 

Ytterligare kunde man kunna diskutera med de deltagande organisationerna om olika sätt 
de kunde utnyttja information som har samlats i ordlistan. Även om Bank- och finanster-
minologin har påbörjats med hänsyn till översättning från finska till svenska har gruppen 
gjort begreppsanalys och skrivit de flesta definitioner på finska och därför skulle ordlistan 
kunna utnyttjas på flera sätt än bara för översättning inom de deltagande organisation-
erna. Den skulle kunna utnyttjas i utbildning av nya medarbetare, uppbyggande av data-
system, som hjälpmedel i organisationens kommunikation eller som en bas för organisa-
tionens interna ordlistor eller termbank.

tekla structures glossary
Tekla är ett företag som tillhandahåller en modellbaserad programvara för sina kunder 
inom bygg-, infrastruktur- och energibranschen över hela världen. I slutet av 2006 påbör-
jade TSK ett samarbete med Tekla för att utarbeta en ordlista för dess produkt Tekla Struc-
tures. Den är en programvara för byggnadsinformationsmodellering och används för att 
skapa modeller som har den exakta, tillförlitliga och detaljerade information som krävs för 
byggnadsinformationsmodellering och uppförande av konstruktioner. 

Terminologiprojektet tog två år och i 2008 blev den första versionen av ordlistan Tekla 
Structures Glossary färdig. Eftersom Tekla Structures utvecklas på engelska, upprätthålls 
också ordlistan på engelska. Ordlistan har publicerats på Teklas webbplats tillsammans 
med annan information om produkten Tekla Structures. Den finns som en PDF-fil och man 
också kan söka termerna via ett användargränssnitt. 

När TSK har upprätthållit ordlistan har de visat sig att på lång sikt lönar det sig att göra en 
noggrann begreppsanalys och framföra begreppsrelationer i ordlistan både i de systematis-
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ka definitionerna och i begreppsdiagrammen. Ett exempel på detta är begreppssystemet 
över objekt. När man skapar tredimensionella byggnadsinformationsmodeller behandlar 
man information som objekt. I Tekla Structures Glossary har man hittills behandlat cirka 
70 olika typer av objekt. Det finns flera underbegrepp i vissa huvudkategorier. Systematis-
ka definitioner som visar begreppsrelationer och grafiska begreppsdiagram som framför 
begreppshelheter gör det möjligt att behandla ett så stort hierarkiskt begreppssystem. 
Systematiken hjälper till att djupare förstå de tidigare definitionerna, att rätta eventuella 
fel och att tillföra nya begrepp i ordlistan när programvaran utvecklas eftersom man kan 
jämföra kännetecknen i de nya begreppen till de existerande definitionerna.

Samarbetet mellan TSK och Tekla påbörjades som konsultering i terminologiarbete, vilket 
ledde till ett terminologiprojekt och senare till kontinuerligt underhåll av den skapade 
ordlistan. Det har varit mycket lätt att samarbeta med Tekla eftersom arbetsfördelningen 
och därmed ansvarsfördelningen fungerar. Tekla har åtagit sig i att underhålla ordlistan 
samtidigt som programvaran Tekla Strucures utvecklas och nya versioner av programvaran 
publiceras. tekniska skrivare hos tekla antecknar behov av uppdateringar mellan termi-
nologiprojekten. TSK och Tekla har årliga möten där man diskuterar behovet av uppdater-
ingar och resurserna att genomföra arbetet. När terminologiarbetet påbörjas, ordnar Tekla 
de sakkunniga som behövs för de områden som kommer att behandlas. TSKs terminolog 
kan koncentrera sig i att svara för planering av tidtabellen och själva terminologiarbetet. 
När arbetet är klart, distribuerar tekla den nya versionen av ordlistan sina medarbetare 
och tar den i bruk i sin kommunikation som gäller produkten. 

Vem borde ta ansvaret för kontinuerligt terminologiarbete?
Vad ingår i ansvaret för kontinuerligt terminologiarbete? Och vem borde ta ansvaret?

När man jämför Bank- och finansterminologin och Tekla Structures Glossary ser man att 
det lönar sig att göra ett kontinuerligt terminologiarbete och utnyttja terminologiska me-
toder. På vissa branscher utvecklas begreppen snabbt och för att ha en pålitlig och använd-
bar ordlista måste den uppdateras regelbundet. Systematiska terminologiska metoder 
stöder ett sådant arbete. Terminologer kan ta ansvaret för att styra arbetet genom att 
tillämpa de terminologiska metoderna. Det brukar vara lättare att nå resurser för termi-
nologiarbete inom en organisation än i en bransch eftersom en organisation kan lättare 
åta sig att finansiera och ge experternas arbetsinsats och på så sätt ta ansvaret på ett kon-
tinuerligt arbete. I ett branschövergripande samarbete är ansvarsfördelningen svårare att 
lösa eftersom det kräver såväl entusiastiska personer, organisationer som finansiärer vilka 
långvarigt vill förbinda sig i terminologiarbetet vars resultat blir allmännyttiga.

Terminologiorganisationer och terminologer kan ta ansvaret för att sprida information om 
terminologiska arbetsmetoder och hjälpa till att tillämpa dem i olika typer av terminolo-
giarbeten. terminologer borde också utveckla arbetsmetoder och väcka medvetenhet om 
terminologins betydelse i olika sammanhang. Ytterligare kan terminologer och terminolo-
giorganisationer ta ansvaret för att göra olika termmaterial tillgängliga och sprida informa-
tion om dem. På TSK gör vi allt detta för det mesta via projekt och annat slags samarbete 
som gäller terminologi samt genom att publicera ordlistor. 

Det är svårt eller ofta rentav omöjligt för en terminologiorganisation att påbörja och 
genomföra ett kontinuerligt terminologiarbete på en viss bransch. Därför borde ansvaret 
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för organisering och finansiering av terminologiarbetet tas av de parter som i första hand 
agerar på området – till exempel myndigheter eller företag. De kan bäst påverka vilka 
termer som skapas och används och de sprider termerna naturligt till de olika användar-
grupperna via sin kommunikation.
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terminOlOgiens pris  
et fOrsøk på analyse aV terminOlOgiens Vilkår  

i nOrge i dag1

JAN HoeL

Språkrådet i Norge

I dette foredraget forsøker jeg å analysere vilkårene for beskjeftigelse med terminologi i 
Norge i dag. Jeg vil med kritisk blikk rette oppmerksomheten mot ulike sektorer og fag-
områder, alt fra undervisning, forskning og formidling til praktisk terminologiarbeid i ulike 
sammenhenger. Formålet er å presentere en oversikt som viser ansvarsforholdene i denne 
sammenhengen og hvordan ansvaret forvaltes. det vil dreie seg om både formelt ansvar 
og det jeg vil kalle faglig ansvar. Jeg forsøker å skissere et bilde av situasjonen på området 
i vårt land i dag, men i den sammenheng vil det også være naturlig å rette blikket mot en 
nær fortid og å sammenligne norsk situasjon med situasjonen i øvrige nordiske land.

I tittelens første ord – ”terminologiens pris” – ligger det en tilsiktet språklig tvetydighet, 
ettersom ”pris” kan bety både ’ros, berømmelse’ og ’verdi i penger, kostnad’ (Bokmåls-
ordboka). I foredraget vil jeg derfor bevege meg fra en analyse og beskrivelse av den 
faktiske situasjonen, slik jeg oppfatter den, og av de ulike typene ansvar på området til 
 høyttenkning om hvordan ansvaret bedre ville kunne ivaretas og fordeles gitt en mer aktiv 
språkpolitikk på området og en bærekraftig økonomisk ramme for gjennomføringen av 
denne.

1  Abstract. Artikel ikke indsendt.
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ansVaret fOr terminOlOgi i island

ÁGúStA ÞorBerGSdÓttIr

Árni Magnússon-instituttet for islandske studier

1 Indledning
I min artikel vil jeg give en oversigt som viser hvordan ansvaret for terminologi i Island 
 bliver forvaltet. Først gør jeg rede for hvad der siges om terminologi og ansvar i officielle 
dokumenter. Siden beskriver jeg terminologiske opgaver og ansvar på Árni magnússon-
 instituttet for islandske studier (herefter: ÁM-instituttet) som skal være et termino-
logisk center i Island1. Jeg ser på hvad der siges i universiteternes sprogpolitikker og 
 universitetsloven om ansvar for fagsprog og terminologi. Jeg beskriver hvem det er som 
tager  ansvaret for at drive termarbejde og til sidst kommer jeg ind på nogle hindringer, 
som kan stå i vejen for et godt og effektivt terminologiarbejde.

2 Terminologi og ansvar i officielle dokumenter 
I dette kapitel beskrives hvad der fremgår af officielle dokumenter i Island om termino-
logi og om der står noget om ansvar og desuden hvordan ansvaret skal forvaltes. to 
vigtige  dokumenter gennemgås: resolutionen om den islandske sprogpolitik 2009 og lov-
givningen om det islandske sprogs og det islandske tegnsprogs status 2011. Selvom der i 
Island  hersker general enighed om, at det er vigtigt at bevare det islandske sprog og styrke 
det så det kan anvendes på alle områder, fandtes der ikke nogen formelle erklæringer om 
islandsk sprogpolitik før end i 2009 med resolutionen om den islandske sprogpolitik. 

2.1 Resolutionen om den islandske sprogpolitik 2009 
Hovedmålsætningen i Islands officielle sprogpolitik Íslenska til alls (Islandsk til alt) fra 2009 
er, som titlen antyder, at sikre at islandsk bliver brugt på alle områder i det  islandske sam-
fund (Íslenska til alls 2009:7). I sprogpolitikken siges der at terminologi er af  afgørende 
vigtighed for den faglige diskurs på modersmålet og forudsætningen for at man kan 
 behandle faglige emner på islandsk. Islandsk skal råde over en terminologi, som er 
 nødvendig for at en naturlig kommunikation kan finde sted mellem dem, som har tilegnet 
sig viden og dem, som modtager den. På de universiteter, som tilbyder studier i samme 
fag, skal der indledes et samarbejde om brugen af termer. der lægges også vægt på at fag-
foreninger og universiteter arbejder systematisk med terminologi og gør den tilgængelig 
for at ordforrådet spredes til andre og at termbanker på webben bliver styrket samt at de 
annonceres (Íslenska til alls 2009: 37–54, 66–67, 74–75). 

1  http://www.arnastofnun.is/page/idord.



130 Forvaltning af fagsprog i samfundet

Der foreslås også at der indføres målrettet undervisning i dannelsen af termer på univer-
siteterne og de termudvalg, det vil sige at man også fremover skal undgå optagelsen af 
fremmedord, men i stedet erstatte dem med nydannelser (Íslenska til alls 2009: 40, 47).

Islandsk sprognævn udsendte en statusrapport i 2015 omkring hvilke mål der er opnået i  
Islands sprogpolitik, men hvad angår terminologi mener Islandsk sprognævn ikke at der er 
sket nogen ændring siden sprogpolitikken blev vedtaget. (Íslensk málnefnd 2015)

2.2 Loven om det islandske sprogs og det islandske tegnsprogs status
Loven om det islandske sprogs og det islandske tegnsprogs status (Lög um stöðu  íslenskrar 
tungu og íslensks táknmáls), som Altinget vedtog i 2011, er vigtig for terminologien i  Island. 
Dette angår især tre artikler:

Statsmagten skal sikre, at det bliver muligt at anvende det [nationalsproget] på alle • 
domæner i det islandske folkeliv (artikel 2).

Islandsk [skal være] sproget for skoler på alle skoletrin (artikel 8).• 

Regeringen skal bidrage til at islandsk fagterminologi på forskellige områder  konstant • 
styrkes, er tilgængelig for alle og anvendes i videst muligt omfang (artikel 11).

Det er tydeligt, at lovgiveren har til hensigt, at islandsk termforråd styrkes og at det 
 islandske sprog skal være brugbart på alle områder i samfundet og at universitetslærere 
bør tænke på den islandske fagterminologi i deres arbejde, jfr. ”alle skoletrin” i artikel 8. 
det betyder, at universiteterne ikke er undtaget og på islandske universiteter bliver der 
som udgangspunkt undervist på islandsk.

I bemærkningerne til loven som blev vedtaget siges, at fagterminologi er en vigtig forud-
sætning for at islandsk bliver brugt som den islandske stats officielle sprog på alle om-
råder og at der stadig dannes nye ord der følger udviklingen inden for forskning og viden, 
herunder teknologiudvikling.

3 Terminologisk ansvar på Árni Magnússon-instituttet for islandske studier 
ÁM-instituttet er selvstændig forskningsinstitution under Undervisningsministeriet. Af 
 bemærkningerne til den lov, som nu er vedtaget om instituttet (nr. 40/2006), fremgår 
at det skal varetage forskellige terminologiske opgaver, overtage driften af termbanken 
(Islandsk sprogsekretariats ordbank), have et samarbejde med termudvalg og andre som 
arbejder med deres fagspecifikke terminologi. Disse bemærkninger bygger på ældre love 
og bekendtgørelser om Islandsk sprognævn og Islandsk sprogsekretariat.2

En stor del af terminologiarbejdet hos instituttet er derfor baseret på opgaver som  tidligere 
var under Sprogsekretariatets opsyn. Terminologiarbejdet på ÁM-instituttet finder sted 
hos sprogrøgtsafdelingen blandt andre opgaver, fx traditionel rådgivning om sprogbrug, 
orddannelse, retskrivning og så videre. Her beskrives hvad der opfattes som officielt ansvar 
for terminologi på ÁM-instituttet (jfr. Kristján Árnason og Sigrún Helgadóttir 1993:7–12).

2  Bekendtgørelse nr. 49/1965,  bekendtgørelse nr. 159/1987,  lov nr. 84/1984,  lov nr.  2/1990.
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3.1 Rådgivning og samarbejde for dem som tager sig af termarbejde 
Hos sprogrøgtsafdelingen i ÁM-instituttet kan specialister eller termudvalg inden for for-
skellige fagområder søge råd og vejledning om terminologiske arbejdsmetoder og om 
sproglige problemer som opstår, eventuelt korrekturlæsning, hvis det ønskes (dóra Haf-
steinsdóttir 1997:6). Termudvalgene kan få stillet mødelokale til rådighed og få en kontor-
plads til deres redaktører, men det afhænger efterspørgsel til enhver tid. 

Termudvalgene har forskellige ønsker med hensyn til samarbejdet med instituttet. Nogle 
vil indgå et tæt samarbejde, men slet ikke alle. ÁM-instituttet opbygger et kontaktnet 
med termudvalgene. Det er gavnligt at have relation til dem, f.eks. i forbindelse med 
 forespørgsler om termer inden for deres område og for at sende meddelelser til dem. 

Som vejledning og støtte for termudvalgenes arbejde er der udgivet to bøger, den ene 
Leiðbeiningar fyrir orðanefndir (Vejledning til termudvalg) fra året 1991 og den anden er 
en islandsk oversættelse af Heidi Suonuutis Guide to Terminology fra året 2004. Sprog-
nævnet har også udgivet en bog om islandsk orddannelse som er nyttig for dem som vil 
danne nye termer.

Før i tiden skaffede Islandsk sprognævn sprogkonsulenter til termudvalgene og betalte 
deres løn. Det blev anset som særdeles vigtigt, at alle terminologiske udvalg i Island havde 
en rådgivende filolog, helst som medlem. Instituttet har ikke haft penge til at betale løn til 
sprogkonsulenter i mange år og hvis termudvalgene ønsker at have en sprogkonsulent så 
må de selv betale for det.

Sprogrøgtsafdelingen hos ÁM-instituttet har også den opgave at svare spørgsmål fra 
 almenheden og myndighederne om oversættelser af fagtermer. Hvis et svar ikke kan gives 
bliver vedkommende termudvalg kontaktet, hvis der overhovedet eksisterer et sådant, 
eller specialister på området, og der bliver bedt om information.

3.2 Ansvar for ordbanken www.ordabanki.hi.is 
Islandsk sprognævn og Islandsk sprogsekretariat lagde stor vægt på oprettelsen af en 
ordbank med termer. Allerede i 1979 blev en elektronisk ordbank planlagt af Islandsk 
sprognævn, men det var først i 1997 som Islandsk sprogsekretariats ordbank (orðabanki 
 Íslenskrar málstöðvar) blev åbnet på webben.

Ordbanken (eller termbanken), som administreres af ÁM-instituttet, består af to dele: en 
brugergrænsefladedel og en redaktionel del. Man kan tale om to slags ansvar i denne sam-
menhæng: Med ordbankens brugergrænseflade tages der ansvar for at gøre termino logi 
tilgængelig. Der er et stort behov for offentligt tilgængelig terminologi, f.eks. til  studerende, 
lærere, mediefolk, institutioner og oversættere som leder efter termer og definitioner 
af begreber i fagsproget. Det anses for vigtigt at muliggøre tilgang til termsamlingerne i 
en ordbank som er åben for alle. Private termsamlinger, som dem fx universitetslærere 
 udarbejder og næsten ingen kan få fat i andre end deres studerende, er selvfølgelig ikke til 
gavn for de almindelige sprogbrugere.

Med den redaktionele del af ordbanken påtages ansvaret for at tilbyde dem som  arbejder 
med terminologi i Island et specielt redigeringssystem til at skrive ind materiale og  redigere 
det. 
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3.3 Ansvar for termsamlingerne i ordbanken
De første idéer om anskaffelse af materiale i ordbanken var baseret på at Islandsk sprog-
sekretariat skulle købe retten til at behandle materialet i termsamlinger og publicere 
det digitalt (Dóra Hafsteinsdóttir 1997:6). Hensigten var at revidere termsamlingerne, 
ændre eller udelade materiale som ikke levede op til de etablerede krav for publicering 
efter  Islandsk sprogsekretariats vurdering. Det skulle have ansvaret for at kvalitetssikre 
 materialet. det viste sig at det var svært at udføre kvalitetssikringen i praksis og også 
meget dyrt. Opgaven krævede flere ansatte og at der skulle afsættes ekstra resurser. 
 Derfor blev det besluttet, i samråd med en advokat, at forsøge at indlede et sam arbejde 
mellem  Islandsk sprogsekretariat og termsamlingernes ejer på den måde at Islandsk 
sprog sekretariat skulle få lov til at publicere termsamlingerne og samtidig give adgang til 
et privat område i den redaktionele del af ordbanken. Hver redaktør som publicerer sit 
materiale i ordbanken er ansvarlig for det.  

det er stadig den samme samarbejdsform som i 1997 da ordbanken blev åbnet. de 
 forskellige redaktører som underskriver samarbejdsaftale med ÁM-instituttet kan få deres 
eget område inden for den redaktionele de af ordbanken. Samarbejdsaftalen drejer sig 
i hovedtræk om at redaktørerne kan få tilgang til det specielle redigeringssystem og til 
gengæld får ÁM-instituttet lov til at publicere materialet i ordbanken når det bliver  færdigt. 
Ifølge samarbejdsaftalen er redaktørerne forpligtet til at foretage de nødvendige rettelser, 
tilføjelser og opdateringer af materialet. 

ÁM-instituttet er sig bevidst om at der muligvis kan opstå problemer eller spørgsmål 
 omkring kvalitetssikring af term- og begrebsbrug inden for de enkelte fagområde når der er 
tale om en samarbejdsform som denne. Hvis der kommer meldinger om at en  terminologi 
er kritisabel på det respektive fagområde kan aftalen opsiges. 

4  hvem har ansvaret og hvem tager ansvaret for forvaltning af fagsprog i 
samfundet?
Som nævnt overfor fremgår af resolutionen om den islandske sprogpolitik 2009 at  islandsk 
bliver brugt på alle områder i det islandske samfund. universitetslærere og andre der 
 besidder kundskaber inden for bestemte områder opfordres til at arbejde på terminologi 
og man er enig om at det er vigtigt at terminologisk arbejde anerkendes på  universiteterne 
og det akademiske samfund alment (Íslenska til alls 2009:47). Som allerede nævnt lægges 
der i loven om det islandske sprogs og det islandske tegnsprogs status fra 2011 vægt på 
at islandsk fagterminologi styrkes. Hvad angår ansvaret for forvaltningen af fags proget så 
står der i bemærkningerne til loven fra 2011: I sagens natur er ansvaret for at islandsk fag-
terminologi inden for forskellige faglige domæner styrkes, og bliver tilgængelig for alle og 
bruges så vidt muligt, især hos ledende administrative myndigheder på hvert forvaltnings-
område. desuden ligger ansvaret hos forskersamfundets ledende aktører, især hos 
 universiteternes ledere og de enkelte institutioner, endvidere hos ledere af selvstændige 
forsknings instittuter og forskningscentre.

men hvad har universiteterne gjort for at tage ansvaret for islandsk fagsprog? For det første 
bør det nævnes, at universitetsbestyrelsen ved Islands universitet tog den  beslutning i 
1990 at anbefale alle fakulteter at udarbejde en islandsk terminologi i fakulteternes 
 undervisningsfag. terminologiarbejdet skulle anses som en naturlig del af arbejdet 
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for  universitetslærere og specialister. Samme år tog universitetsbestyrelsen en anden 
 beslutning om at hvert fakultet skulle oprette et udvalg som skulle mødes regelmæs-
sigt og definere begreber og danne nye termer. Eksperter hos Islandsk sprogsekretariat 
skulle assistere termudvalgene ved dannelsen af nye termer. (Baldur Jónsson 1990:2–4). 
Disse beslutninger fra universitetsrådet førte ikke til nogen ændringer. (Guðrún Kvaran 
2003:21–24).

For det andet har seks universiteter i Island vedtaget og udgivet sprogpolitikker og i dem 
alle lægges der stor vægt på islandsk og fagterminologi samt god islandsk sprogbrug (Ari 
Páll Kristinsson og Haraldur Bernharðsson 2014:439). I denne sammenhæng kan nævnes 
at ifølge loven om universiteter (artikel 3 i lov nr. 85/2008) er universiteternes rolle blandt 
andet at bidrage til formidling af viden til hele samfundet, men formidlingen til det 
 islandske samfund bliver ikke på andre sprog end islandsk. derfor skal islandsk råde over 
en terminologi som er nødvendig for at en naturlig kommunikation finder sted mellem 
dem, som har tilegnet sig viden og dem, som modtager den (jfr. Íslenska til alls 2009:42).

Selvom tidligere omtalte beslutninger hos universiteterne ikke har båret frugt har nogle 
universitetslærere dog været aktive i terminologisk arbejde og deltaget i termudvalg. Hidtil 
er termarbejde hos universitetslærere ikke blevet evalueret i pointsystemet der fordeler 
midler fra universiteternes forskningspulje. 

Drivkraften for fagfolks termarbejde er almindeligvis baseret på deres interesse, ikke 
 forpligtelser i henhold til beslutninger. Der er ingen som beordrer dem til at udføre 
 terminologisk arbejde – de tager frivilligt ansvaret. Som bekendt er de såkaldte term udvalg 
en udbredt ordning i terminologiarbejde i Island. Arbejdet i termudvalgene er frivilligt og 
sædvanligvis ulønnet og det kan være svært for fagfolk i fuldtidsarbejde at deltage i kræv-
ende termarbejde. I islandsk sprogpolitik påpeges at interessen for terminologiarbejde 
hos universitetslærere sandsynligvis ville vokse hvis deres indsats på en eller anden måde 
blev evalueret. (Íslenska til alls 2009:34). 

Det er også meget almindeligt at pensionister, som har god tid, deltager i termudvalg. 
Fagforeninger og forskellige institutioner har også oprettet termudvalg. Initiativet til at 
udføre terminologisk arbejde er dog ikke begrænset til de terminologiske udvalg. Nogle 
 specialister laver termsamlinger på deres fagområder. Der findes også eksempler på 
 studerende som vil tage ansvaret og lave termsamlinger på eget initiativ. Et sådant  arbejde 
går sjældent godt og de holder sædvanligvis op med at arbejde. de mangler også den 
nødvendige faglige kompetence.

I Island er der en lang tradition for at initiativet kommer fra sproginteressede fagfolk, som 
opretter termudvalg for at kunne tale og skrive om deres fag på islandsk.  Motivationen 
for terminologisk arbejde i Island er dog ikke kun sprogrøgt. Forvirring omkring ord og 
 begreber inden for bestemte fagområde har også været motivation til terminologisk 
 arbejde, fx inden for bioteknologi hvor begrundelsen var behov for en fælles forståelse af 
ord og begreber. 

Til sidst kan man nævne at Udenrigsministeriets Oversættelsescenter er et meget vigtigt 
terminologimiljø i Island som har ansvaret for at indsamle termer fra forskellige officielle 
dokumenter. Oversættelsescentrets termdatabase ligger på nettet og bliver også meget 
benyttet af professionelle oversættere, studerende og faglige eksperter i forvaltningen og 
erhvervslivet.
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5 sammenfatning 
Jeg har præsenteret en oversigt over hvad der findes om terminologi og ansvar i  officielle 
dokumenter, beskrevet terminologisk ansvar på ÁM-instituttet, ansvar for fagsprog og 
hvem det er som tager ansvaret. I mine slutbemærkninger gør jeg rede for hvad der 
 behøves for at opnå målene i Islands officielle sprogpolitik, dvs. at sikre at islandsk bliver 
brugt inden for alle samfundsområder og at termsamlinger af en god kvalitet opstår.

Den erklærede sprogpolitik, love og beslutninger fra universiteterne om islandsk fag-
terminologi har desværre ikke ført til nogen ændringer. Efter min vurdering er den største 
forhindring mangel på økonomisk støtte til terminologisk arbejde i Island. Støtte kan 
gøre udslaget for termarbejdet for at det bliver muligt for termudvalg at betale løn til en 
sekretær eller redaktør i kortere perioder. Den største mulighed for at få tildelt støtte er 
gennem Sprogrøgtsfonden som har det hovedformål at understøtte al slags aktivitet til 
styrkelse af det islandske sprog. Fonden har tildelt støtte til nogle termudvalg, men der 
behøves meget større beløb. At lave en god terminologi koster penge og det kan ikke 
forventes at terminologiarbejde kun sker som frivilligt arbejde. universitetslærere og 
 specialister er ikke villige at ofre deres tid på terminologiarbejde på universiteterne uden 
nogen belønning eller evaluering, fx at arbejdet indgår i  beskrivelsen af deres pligter og 
bliver evalueret i universiteternes pointsystem der fordeler midler. (Islandsk sprognævn 
2015:15–16). 

Interesse for termarbejde er også en nødvendig forudsætning for at termsamlinger  opstår. 
Beslutninger er nytteløse hvis der ikke findes kvalificerede fagfolk som har  interesse. 
Det er umuligt at tvinge fagfolk til at lave terminologisk arbejde hvis de ikke ønsker det. 
 tilfældigt termarbejde kan være en svaghed ved forvaltningen, når det er baseret på 
 arbejde i  frivillige termudvalg. Det er nemt at finde fagområder hvor der mangler termino-
logiarbejde og som følge deraf findes der lakuner i ordbanken. Desuden kan man finde 
termlister som overlapper hinanden og berører samme område, fx to termlister om biler, 
og dette kan føre til terminologisk forvirring.

Som et center for terminologi søger ÁM-instuttet at vise fagligt ansvar, fx give råd og 
 vejledning om terminologiske arbejdsmetoder. Det er meget vigtigt for at det  frivillige 
 arbejde kan opfylde kvalitetskrav. Kendskab til terminologiske metoder burde  medføre 
større kvalitet af termarbejdet. I de fleste termsamlinger i ordbanken mangler der 
 definitioner, som er et af terminologiens centrale elementer. Det er ønskeværdig at der 
rådes bod på dette. Med ordbanken har ÁM-instituttet taget ansvar for formidling af 
termerne. I 2017 forventes en ny og forbedret version af banken. I de seneste  år  anvender 
mange internettets søgemaskiner (Google) samt Wikipedia for at lede efter termer og 
 begreber. Dette må ændres og en ny termbank må opnå en styrket position. 

Interesse,  ressourcer og kendskab til terminologiske metoder er nøgleordene for ansvar 
for terminologien. Ingen af delene må mangle for at følge  sprogpolitikken op.
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 sOciale medier Og terminOlOgiarbejde
ctrs blOg Og hjemmeside fra wOrkshOp i jOrdan 

 Om tekstilhåndVærk 
Og flersprOget tekstilterminOlOgi 

SuSANNe LerVAd

Termplus Aps, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning

Hvilken indvirkning har sociale netværk på arbejdet med terminologi og fagkommunika-
tion om tekstile håndværkstraditioner?

resumé

Center for Tekstilforskning i København afholdt i marts 2014 en workshop i Amman, Jor-
dan med temaet” Traditionelt tekstilhåndværk – en uhåndgribelig kulturarv”. Man havde 
inkluderet en seance for terminologi, hvor håndværksbegrebet blev diskuteret og defi-
neret. Efter workshoppen fortsatte det flersprogede terminologiarbejde både i gruppen, 
på hjemmesiden og på workshoppens blog. Dette førte til dannelsen af netværk, videns-
deling og samarbejde med henblik på at skabe en innovativ flersproget terminologi for 
jordvæven hos beduinvæverne i Bani Hamida Women Weavers Project (se www.ctr.hum.
ku.dk/conferences 2014). Figur 1.

Baggrunden for denne artikel er det langvarige terminologiarbejde ved danmarks Grund-
forskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR) på Saxo-instituttet ved Københavns Uni-
versitet. Her forsker vi i tekstilterminologi tilbage fra 4. årtusind f. Kr. og op til nutiden. I 
mere end ti år har vi udført grundforskning i diakron tekstilterminologi i form af forsk-
ningsseminarer, workshops, konferencer og projekter, især omkring den deskriptive ter-
minologi og en række fremstillingsformer, der forklarer de grundlæggende begreber på 
området, herunder vævning.

Tekstilområdet har den fordel, at det er meget visuelt (se www.ctr.hum.ku.dk), og vi 
fokuserer derfor både på både verbal og nonverbal repræsentation på dette område. 

De grundlæggende begreber, såsom vævebindinger, er ofte komplekse og vanskelige at 
forklare, men den visuelle repræsentation af redskaber, fremgangsmåder og strukturer 
letter i høj grad forståelsen.

Blandt forskere, både inden for oldtidens og moderne tekstiler, er der behov for at forstå 
såvel fælles som specifikke begreber og terminologier med henblik på at kunne formidle 
forståelsen af området i et fælles sprog, der strækker sig over varierende tidsperioder og 
forskellige kulturer. Vi bestræber os på at dele begreber og repræsentationer (sproget og 
dertil knyttede kulturelle forestillinger) og på at inkludere variationerne – og dermed ikke 
nødvendigvis ensrette benævnelserne.
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www.traditionaltextilecraft.dk/– et eksempel

Figur 1  Jordvæens dele

Figur 2  Jordvæv og væver
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det aktuelle eksempel, nævnt i ovenstående resumé, består af de erfaringer, vi har gjort i 
forbindelse med jordvæven hos Bani Hamida væveprojektet, hvor beduinkvinder fremstil-
ler og sælger lokalt vævede tæpper for at kunne betale for især deres børns og børnebørns 
uddannelse. Terminologi var et vigtigt tema under workshoppen. Hvorledes kan man defi-
nere håndværk og håndværksudøvelse som eksempelvis vævning på jordvæven?

Jeg blev inviteret til tekstilhåndværks-workshop i Jordan for at tale om min tilgang til tek-
stilterminologi og begrebet håndværk, men også for at fortælle min personlige tilknytning 
til et bestemt redskab, nemlig håndvæven.

min personlige historie med væven er tæt forbundet med mere end hundrede års dan-
markshistorie, der har fremstillingen af den danske hjemmevæv og den moderne vævn-
ings opståen i løbet af det 20. århundrede som omdrejningspunkt. min oldefar, Anders 
Lervad, grundlagde Lervadfabrikken, der i omkring et århundrede producerede håndvæve 
og genoplivede vævetraditionen for at give unge mennesker et livsindhold efter tabet af 
Sønderjylland til Tyskland i 1864.

håndværksbegrebet i nordisk kontekst
Vi forudsætter, at et begreb er opbygget af visse elementer:

De træk og de ideer, der hører til et struktureret system holdt sammen af relationer. Det 
er ikke muligt i en benævnelsesproces at rekonstruere alle de konceptuelle elementer – 
karakteristika bliver i en kortere form af definitionen til en term.

de danske benævnelser husflid, håndværk (home craft and handicraft på engelsk), 
hemslöjd på svensk, såvel som den tyske benævnelse handwerk og metier d’art, arti-
sanat på fransk repræsenterer hver for sig forskellige elementer, eksempelvis

1. Forestillingen om det hjemmelavede/ fremstilling i hjemmet
2. den faglærde udøver
3. Kunst

En mulig definition på husflid: håndværk såsom vævning, der kan praktiseres i hjemmet.

Hvad er så forbindelsen mellem min bedstemor og beduinvæverne i det jordanske projekt 
og tæppevævningen på jordvæven i Bani Hamida væveprojektet? min far og hans brødre 
fremstillede håndvæve indtil slutningen af det 20. århundrede og jeg voksede op med en 
bedstemor, der lærte mig at væve på en lille væv fra jeg var fire år gammel. Jeg kender 
teknikkerne og vævens dele såsom skafter, søller og tramper, men især husker jeg min 
bedstemors stemme og de historier, hun fortalte under arbejdet.

Eller måske var det nærmere vævens historie, eftersom hun ikke bare viste mig teknik-
kerne lærred og kipper, men også gav mig tekstiler fra sit liv til at væve kludetæpper af 
(som for eksempel min bedstefars gamle slips eller gardiner fra sommerhuset). Arbejds-
gangene ved trending, bomning, sølning og vævning er for mig selve vævens sang, og den 
udgjorde også historien om min bedstemors liv. 

På den måde lærte jeg vævefagsproget samtidig med, at jeg hørte om hendes drømme, 
kærlighedshistorier, kampe osv. Parallelt ligger min personlige historie om, hvordan man 
skal dokumentere redskabet og væveprocessen.
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I Jordan er jordvæven det vigtigste væveredskab, og det er mest ældre kvinder, bedstemø-
dre, der væver og producerer tæpper, som kan sælges til turister fra et show room enten 
i Amman eller deres landsby.

Vi forsynede væverne med en flersproget terminologi (se www.traditionaltextilecraft.dk/
terminology) således, at de kan fortælle om deres arbejde på forskellige sprog, når de får 
besøg af turister og købere i butikken. 

Den flersprogede terminologi præsenteres også på hjemmesiden for at bevare denne vi-
den og dokumentere processerne.

jordvæven og dens dele
Jordan River-projektet, der udgør butiks- og salgsområdet i Amman, modtog os som fler-
sproget gruppe af forskere og designere i marts 2014 for at diskutere synlighed på marke-
det. Konkurrencen fra tyrkiske og egyptiske vævere, der sælger billigere tæpper, foruden 
en dalende turisme i Jordan på grund af krigen i Syrien giver store problemer, der hæm-
mer udviklingen og salget af deres lokale tæpper.

Vi så faktisk en Bani Hamida-væver på arbejde i løbet af workshoppen og besøgte hende 
i hendes hjem i landsbyen på bjerget over Det Døde Hav. Hun brugte megen tid på at 
forberede trenden på væven og flere uger på at væve et tæppe eller en løber. Hun arbejd-
ede som en forlængelse eller ligefrem en del af væven, idet hun fastholdt trendtrådenes 
spænding og slog islættet sammen med et horn.

Hele gruppen af rejsende filmede hende og delte vores illustrative film og fotos efter 
besøget, og vi fik den ide at lave en flersproget side om vævens dele til workshoppens 
hjemmeside. Figur 2 Jordvæv og væver.

Det flersprogede skema er ét af de vigtige resultater af denne hjemmeside/blog. Der op-
stod en hektisk aktivitet, hvor man diskuterede tekstiludtryk på en hel række sprog (ara-
bisk, dansk, nederlandsk, fransk, engelsk, japansk, latinamerikansk, spansk og svensk).

Dette flersprogede terminologiarbejde fandt sted lige efter rejsen, og vores blog bliver nu 
fulgt af et stigende antal besøgende. Som én af arrangørerne udtalte: Flere tusind besø-
gende om ugen – så er det ikke bare min mor eller søster, der kigger på rejserapporter og 
fotos, men en virkelig stor interesse der er for området.

Begrebet håndværk og den flersprogede tilgang genererede ideer til fremtidige opgaver 
– vi håber at kunne fastholde entusiasmen fra workshoppen og forlænge projektet for at 
kunne dokumentere andre væversamfund i europa og resten af verden. et eksempel fra 
Tyrkiet er allerede blevet føjet til vores hjemmeside/blog.

CTR udforsker tekstilterminologiens diakroni i bredeste forstand, et forskningsområde der 
stadig vokser efter den første terminologikonference i 2009 og det danske textilnet.dk-
projekt.

I 2010 blev en publikation med fokus på terminologi fra tredje til første årtusind f. Kr. i old-
tidens Mellemøsten og Middelhavslandene udgivet. Disse artikler udgør stadig den bedst 
sælgende af Ancient Textiles-serien fra forlaget Oxbow, med en ny paperback-version i 
2014. 
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I antikken dukker tekstile termer og begreber op i alle former for skriftlige kilder fra doku-
menter (papyri, inskriptioner og lovtekster) til skønlitteratur (episke digte, klagesange og 
dagligdags kommunikation, såsom breve og købskontrakter i hvilke vi kan identificere et 
stort antal termer).

CTR er således en velvalgt kontekst for en videre diskussion af tekstilterminologi og doku-
mentation af håndværk.

Mere information:
Centre for Textile Research: www.ctr.hum.ku.dk
Jordan workshop blog og website: www.traditionaltextilecraft.dk

nøgleord: håndværksbegrebet, flersproget terminologi, diakron terminologi, redskaber, 
terminologihjemmeside/blog
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nyOrdskåring Og fOrValtning  
aV fagspråk

GISLe ANderSeN

 Norges handelshøyskole (NHH)

OLE VÅGE

Språkrådet

Innledning
Nyordsdanning er en kontinuerlig prosess i ethvert språk. Fagspråket og allmennspråket 
påvirker hverandre gjensidig i nyordsdanning, både ved at allmennord terminologiseres, 
dvs. får en spesifikk betydning innenfor et bestemt fagfelt (slik som mus i datateknolo-
gien) og ved avterminologisering, altså at fagspesifikke termer tas i bruk i allmennspråket. 
det er ikke nødvendigvis klare grenser mellom fagspråklig og allmennspråklig bruk av det 
samme orddanningsmaterialet, og denne artikkelen tematiserer nyordsdanning i skjæ-
ringspunktet mellom allmenn- og fagspråk. 

Et fagspråk forvaltes som oftest gjennom systematisk språkrøkt, og ei slik forvaltning er av-
hengig av observasjon av den faktiske bruken av fagspråk. I Norge har det bygget seg opp 
en tradisjon for å bruke korpusleksikografisk metode i arbeid med å kartlegge nyordsdan-
ning og termdanning. I denne artikkelen vil vi ta for oss den årlige nyordskåringa i Norge 
og vise at denne også er relevant for terminologi på en del fagområder.  Vi vil diskutere 
hvorfor så mange fagtermer står oppført blant vinnerne i kåringa de siste åra og peke på 
sentrale fagområder hvor termdanning skjer i form av neologismer. Fra de siste tre åra 
gjelder det blant annet fagtermer som gittercelle, delingsøkonomi, stordata og luseskjørt, 
som vil bli omtalt under. Nyordskåringa er et fast samarbeid mellom Språkrådet og NHH. 

Innledningsvis vil vi ta for oss metoden og kriteria vi benytter oss av når vi hvert år lager ei 
ti-på-topp-liste over nyord. Et av kriteria er at ordet skal ha gode språklige kvaliteter. Gjen-
nom kåringa ønsker vi derfor å løfte fram nye, gode avløserord og gjøre dem kjent blant 
språkbrukerne. Kåringa kan derfor ha en normeringslignende effekt. Det systematiske 
forarbeidet til kåringa gir oss kunnskap om bruken av nye fagtermer. Vi vil ta for oss hvor-
dan disse fagtermene opptrer i avistekster ved å diskutere blant annet termvariasjon. 

Nyordsdanning er ofte gjenstand for offentlig debatt, og i noen tilfeller har ordskiftet dreid 
seg om et nyord er krenkende eller stigmatiserende, for eksempel nyordet naving (fra 
kåringa i 2012). I andre tilfeller har vi kommet i kontakt med fagfolk og fått deres synspunkt 
på valg av fagtermvariant. det gjelder for eksempel variasjonen mellom deleøkonomi og 
delingsøkonomi (fra kåringa i 2014).
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Forvaltninga av fagspråk og systematisk terminologiarbeid beror på både holdninger til 
og kunnskap om dette. Gjennom kåringa løfter vi fram aktuelle, viktige og gode ord – ofte 
fagtermer – i samfunnsdebatten. Vi argumenterer derfor med at kåringa er et bidrag til å 
styrke bevisstheten om et godt fagspråk både blant lekfolk og fagfolk. 

kriterium for kåringa
Det har vært svært viktig for oss å ha noen eksplisitte kriterium for å velge ut ti nyord til 
lista vår. Kriteria er ment som retningslinjer og ikke absolutte krav alle kandidatene må 
oppfylle.

For det første bør ordet ha et preg av neologisme, enten i form eller i innhold (neoseman-
tikk). Vi har lagt vekt på ord som enten er helt nye, eller ord av nyere dato som har fått ei 
merkbar øking i frekvens i løpet av de siste åra. 

Videre har vi lagt vekt på språklige kvaliteter. orda i lista bør passe inn i det norske form-
verket, det vil si at de er lette å skrive, bøye og uttale. Det bør også være semantisk tref-
fende, som for eksempel ordet askefast (‘sitte fast pga. aske fra et vulkanutbrudd’). I tillegg 
ser vi etter produktive etterledd, som -fast er et godt eksempel på (jf. andre nyord som 
streikefast, flomfast, reinfast osv.).

Kravet om språklig kvalitet betyr at vi utelukker en god del anglisismer som ofte har kom-
met med i svenske og danske nyordskåringer. Imidlertid vil anglisismer som føyer seg fint 
inn i det norske formverket, kunne bli inkludert i lista vår, noe ordet app (‘applikasjon som 
er spesialskrevet for mobile enheter’) er et godt eksempel på.

Det neste kriteriet er kreativitet og estetikk. Språklig kreativitet kan bli forstått ulikt, men 
Chomsky (1964: 22 i Bauer 2006: 62 ff.) er inne på at ord som bryter med konvensjonell 
og forutsigbar orddanning kan danne nye, produktive orddanningsmønstre (rule-changing 
innovation). Språklig kreativitet kan også bli forstått som ord og ordsammensetninger som 
er bygget på metaforer og metonymer. De er ofte danna ved hjelp av kognitive prosesser 
som assosiasjon og analogi (Benczes 2006), og denne forståelsen av kreativitet har oftest 
sitt opphav i kognitiv lingvistikk. Benczes er også inne på estetiske ord dannet ved allit-
terasjon og rim, noe monstermast og halehelt fra kåringa i 2014 er gode eksempler på. Vi 
legger vekt på begge innfallsportene til kreativitet i kåringa vår.

Et fjerde kriterium er aktualitet. Ordet bør ha blitt brukt relativt mange ganger i avistekster 
og dermed gjenspeile noe som er aktuelt i samfunnet. Nyord som preger nyhetsbildet og 
er emblematiske i samfunnsdiskusjonen, forteller oss gjerne noe om den tida vi lever i, og 
de skårer gjerne høyt på dette kriteriet. 

et eksempel fra kåringa i 2012 er verbet nave. det ble danna av akronymet Nav (Ny ar-
beids- og velferdsforvaltning), en offentlig etat med ansvar for sosial- og trygdetjenester, 
samt arbeidsformidling i Norge. ordet ble brukt om ungdom som ikke var i arbeid eller 
gikk på skole, og som likevel mottok trygdeytelser fra det offentlige. Det er utvilsomt en 
uvanlig og kreativ orddanning som ligger bak nyordet. Begrepet nave var også en viktig del 
av samfunnsdebatten om den norske velferdsstaten det aktuelle året. 

Det siste kriteriet er levedyktighet. Det er sjølsagt vanskelig å vurdere, men vi vil gjerne 
løfte fram ord som har en mulighet til å feste seg i språket, og unngå språklige «døgn-
fluer».
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For en mer utførlig redegjørelse av kriteria viser vi til Våge og Andersen (2014). (Se også 
Andersen og Våge 2015.) 

Utvelginga av nyorda basert på disse kriteria resulterer i ei liste med ti nyord som blir pub-
lisert på en gitt dag tidlig i desember hvert år.

Framgangsmåte
den årlige nyordskåringa er en popularisert versjon av et forskningsarbeid innen korpu-
sleksikografi og nyordsstudier. Metoden for å framskaffe aktuelle data er en halvautoma-
tisk prosedyre som går ut på å ekserpere nyord fra Norsk aviskorpus, et korpus på 1,5 
milliarder ord fra norske aviser, som er samlet inn av forskningsselskapet uni research 
Computing i Bergen (Andersen & Hofland 2012). Korpuset ble etablert i 1998, og vok-
ser med 200 000–250 000 ord i døgnet. Norsk aviskorpus har et system for automatisk 
overvåking og registrering av nyordsdanning i norske nettaviser. Det fungerer slik at et 
dataprogram laster ned og undersøker all tekst som er produsert av norske nettaviser i 
løpet av et døgn, og sammenlikner ordtilfanget i dagens innhøstede tekster med ei lang 
liste over tidligere registrerte ordformer. Dette gjør det mulig å observere første gang et 
ord forekommer og studere dets utvikling over tid, altså å gjøre longitudinelle studier 
av språkbruk innenfor det tidsrommet som korpuset representerer, med korte intervaller 
mellom hvert målingspunkt.

Gjennom en slik datadrevet metode, som skiller seg fra tradisjonelt manuelt leksikografisk 
arbeid, framkommer det kandidater som vi så gjennomgår manuelt og bruker som grunn-
lag for å velge ut ei kortliste på ti ord. Stega i utvelginga er som følger: 

Tekstinnhenting (Andersen & Hofland 2012)1.	
Dataprogram identifiserer nyordskandidater i tekster fra siste år (ibid.)2.	
Akkumulert liste (alfabetisert/frekvens) 96 000 «ord»3.	
Manuell gjennomgang av ord med frekvens 4+, dvs. ca. 5000 kandidater4.	
Manuell skanning og reduksjon av lista til 200–300 ord5.	
diskusjon og utvelgelse av 10 ord6.	
Pressemelding7.	
Intervjuer8.	

Vi ender til slutt opp med et svært komprimert bilde av siste års nyordsdanning. 

Sluttresultatet er alltid et kompromiss der mange interessante nyord blir utelatt, og noen 
ganger kan det være vondt å gi slipp på gode kandidater som det rett og slett ikke er plass 
til på lista. Men de mer omfattende kandidatlistene utgjør et verdifullt grunnlag for ny-
ordsstudier og språknormering, og vi har planer om et mer omfattende forskningsarbeid 
på grunnlag av hele basen av akkumulerte nyord som har framkommet i korpuset. 

omtale i media
Kåringa vår har fått bred omtale i media, særlig dagen når lista har blitt offentliggjort. 
Dette gjaldt særlig 2012, da vi kåret nave til årets ord. Som vi har vært inne på, var ordet 
en del av en viktig samfunnsdebatt. Det interessante er at sjølve kåringa også ble en del 
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av debatten. Ordet var kontroversielt, og en del oppfatta nok at kåringa representerte at 
vi tok stilling i debatten. Særlig ble konnotasjonene til nave framheva blant enkelte, også 
politikere. Samtidig var andre positive til kåringa, og Aftenposten uttrykte i sin redaksjo-
nelle lederartikkel at det var et godt og viktig valg.

Men kåringa i 2013 fikk også stor oppmerksomhet. Da ble sakte-tv kåret til årets ord (‘tv-
program som viser en vanlig hendelse, ofte ei reise, i et normalt tidsforløp og i sin fulle 
lengde’). I 2014 ble fremmedkriger kåret til årets ord, og ordet må vel sies å være ganske 
aktuelt ennå. Det er interessant at nyordet også har blitt brukt om frivillige soldater i fortid, 
for eksempel under borgerkrigen i Spania, og ikke bare om utenlandske krigere under IS’ 
hær. Fremmedkriger ble først brukt på norsk av forskere på temaet terrorisme. 

nyord og fagtermer
Listene med nyord som vi har publisert, inneholder ofte en del ord som har opphav i 
fagspråket. Nyord kommer jo ofte fra fagspråket. Fagtermer blir gjerne benytta i fagkom-
munikative kontekster innenfor noen bestemte sjangertyper. Det som er interessant og 
relevant her, er eksempel på fagtermer som også blir brukt av andre avsendere enn fagek-
sperter (dvs. journalister) i andre tekster og sjangre enn rene fagtekster (dvs. avisartikler). 
med andre ord møter vanlige lesere på fagtermer i aviser. det kan indikere at en del fag-
termer er i ferd med å bli avterminologisert, særlig om begrepsinnholdet endrer seg ved 
å bli vagere.

Fagtermer som blir benyttet i avistekster, kan langt på vei sies å være relevante for sam-
funnet, altså brukernære i vid forstand. man må anta at journalisten som har valgt å bruke 
fagtermene, gjør det fordi de blir oppfatta som spesielt viktige.

Vi skal se på noen eksempler på slike i resten av artikkelen.  

eksempel: luseskjørt
I lista fra 2013 stod luseskjørt oppført. Det er et ord fra fiskeoppdrettssektoren og refer-
erer til et oppheng rundt oppdrettsmerden som skal hindre at oppdrettsfisk får parasit-
ten lakselus. Det må sies å være et kreativt nyord, sisteleddet er dannet metaforisk siden 
skjørt er et klesplagg. Elementer fra både form og funksjon er overført fra klesdomenet til 
oppdrettsdomenet. 

Ordet ble først brukt i patenter og prosjektrapporter knytta til teknologisk innovasjon. Et-
ter hvert fant ordet veien til aviser, særlig avsier i regioner der fiskeoppdrett er viktig.

det er interessant at det er størst grad av termvariasjon i fagtekstene. Vi møter på term-
varianter som luseskjørt, permaskjørt, permanent skjørt for redusering av luspåslag og flu-
idpermeabelt beskyttelsesnett for oppdrettsmerd. I avisartikler blir hovedsakelig luseskjørt 
brukt, men vi finner også noen få tilfeller av permaskjørt. det kan nok forklares med at 
luseskjørt er kort, treffende og kreativt. De lange variantene er sannsynligvis ganske uak-
tuelle for journalister, særlig når de konkurrerer med korte varianter.
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Luseskjørt kom i bruk i 2014, jf. tabell 1.

2011 2012 2013 2014 2015
luseskjørt 0 0 0 13 3

Tabell 1: Frekvens over tid for luseskjørt (høyretrunkert søk i Norsk aviskorpus)

eksempel: stordata
Stordata er et annet eksempel på et begrep som har vært mye omtalt i media de siste åra. 
det dreier seg sjølsagt om det som kalles big data på engelsk, altså ‘datamengder som kan 
inneholde mye informasjon, men som er for store, for mangearta og for ustrukturerte til 
at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut denne informasjonen’ (SNL.no: 
stordata). Sjølve termen er altså en fornorska versjon av den engelske termen, nærmere 
bestemt et oversettingslån. Det er etter vår mening et godt avløserord, som er både pre-
sist og fonetisk velegna, og som føyer seg pent inn i etablerte orddanningsmønstre med 
forleddet stor-. 

2011 2012 2013 2014 2015
stordata 0 0 0 45 15
massedata 0 0 0 2 1

Tabell 2: Frekvens over tid for stordata, stordatateknologi osv. (høyretrunkert søk i Norsk 
aviskorpus)

tabellen viser også tydelig at det er en neologisme; ordet er første gang registrert i kor-
puset i august 2014. Det forekommer også i sammensetninger som refererer til relaterte 
begreper, slik som stordatateknologi, stordataanalyse og stordataovervåkning.  
En alternativ term, massedata, har også vært foreslått; det er denne avløseren som 
foreslås i Språkrådets datatermliste (http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/ 
Ordlister/Datatermar). Termen har ikke hatt samme gjennomslag (i korpuset er det kun to 
forekomster i samme tekst, fra 2014), mens stordata ser ut til å vinne fram innen norske 
datateknologimiljøer og ellers i samfunnet. Et uttrykk for det er det faktum at Politiets 
sikkerhetstjeneste (PST) Datatilsynet, Utenriksdepartementet, Computerworld og arbe-
idsgiverorganisasjonen Abelia og andre ser ut til å velge stordata. 

eksempel: gittercelle
et annet eksempel fra kåringa i 2014 er gittercelle, en fagterm fra hjerneforskning. en git-
tercelle er en ‘nervecelle i hjernen som representerer omgivelsene våre som et «mentalt 
kart», og har betydning for vår stedsans og evne til å orientere oss i rommet’ (SNL.no: 
gittercelle). 
Nyordet er en god avløser for det engelske grid cell. Behovet for en norsk fagterm ble 
aktualisert gjennom tildelinga av nobelprisen i medisin eller fysiologi i 2013, som gikk til 
forskerne May-Britt og Edvard Moser ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU). Prisen fikk stor oppmerksomhet i media i Norge, og aviser publiserte en god del 
artikler om forskningsresultata til prisvinnerne. Fagtermen ble derfor benyttet i populær-
vitenskapelige tekster.
om vi ser nærmere på avistekstene som omtaler begrepet, kan vi observere at både gitter-
celle og hybriden gridcelle ble opprinnelig brukt. Imidlertid har gittercelle gradvis erstatta 
gridcelle og dermed blitt dominerende, i alle fall et stykke på veg, jf. tabell 3.
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2011 2012 2013 2014 2015
gittercelle 2 2 6 113 7
gridcelle 4 4 2 9 6

Tabell 3: Frekvens over tid for gittercelle og gridcelle (høyretrunkert søk i Norsk aviskorpus)

Forskningsformidling kan absolutt sies å være en slags katalysator for danning av gode og 
motiverte fagtermer på norsk. Det viser oss at forskningsjournalister er viktige språklige 
aktører i sekundær termdanning.  

eksempel: delingsøkonomi
Termer innen økonomifaget setter også ofte sitt preg på den årlige nyordlista. I 2014 var 
delingsøkonomi høyaktuelt. Dette dreier seg om en ny forretningsmodell, hvor tilbydere 
og brukere av tjenester og produkter finner sammen gjennom internett. Dette er et stort 
internasjonalt vekstområde som ventelig vil føre til store endringer i folks forbruksvaner, 
og det omfatter hotelltjenester som AirBnB, drosjetjenesten Uber,  spisestedtjenesten 
eatWith, lånetjenesten Zopa, osv. 
termvarianten deleøkonomi forekommer også i tillegg til delingsøkonomi. Sjøl om først-
nevnte er kortere, ser vi at varianten med deling- som førsteledd har størst gjennomslag, og 
den samsvarer dessuten bedre med vanlige norske orddanningsmønstre, fordi det er van-
ligere å bruke verbalsubstantiv med -ing enn verb som førsteledd i sammensetninger på 
norsk. 

2011 2012 2013 2014 2015
delingsøkonomi 0 0 0 29 263
deleøkonomi 0 0 21 15 27

Tabell 4: Frekvens over tid for delingsøkonomi og deleøkonomi (høyretrunkert søk i Norsk 
aviskorpus)

Når det gjelder frekvensutvikling er det klart at også delingsøkonomi dreier seg om en 
sterkt økende neologisme, slik tabellen viser. 

normering av terminologi
Det er grunn til å understreke at en oppføring av en term i ti-på-topp-lista over nyord 
ikke i seg sjøl innebærer at ordene er normerte fra Språkrådets side. Normering skjer 
gjennom formelle vedtak i Språkrådets styre, vanligvis etter anbefaling fra Språkrådets 
fagråd for normering og språkobservasjon. Normeringa omfatter skrivemåte, genus og 
bøying av enkeltord og ordgrupper, men ikke deres bruksområde eller betydning. Likevel 
må terminologiarbeid og språknormering sees i sammenheng, fordi Språkrådets oppgave 
er å fastsette normert form for veletablerte termer/termkandidater. Språkrådet har nylig 
fastsatt retningslinjer for sitt normeringsarbeid (Hovdenak 2015), og her framheves denne 
sammenhengen: 

Fagmiljøene må selv vurdere hvilke termer som skal være anbefalt, tillatt eller 
frarådd, og utarbeide relevante avløsertermer. I noen tilfeller kan det også være 
uenighet mellom ulike fagmiljøer om hva som er den best egnede termen, og det 
er vanskelig å se for seg at Språkrådet skal kunne normere dette. … Når etablerte 
termer inngår i allmennspråket, vil de kunne normeres ved oppføring i ordbøker. 
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Men et normeringsvedtak om rettskrivning og bøyning innebærer ikke at formene 
nødvendigvis utgjør anbefalte termer. (Språkrådets retningslinjer for normering, 
vedtatt mars 2015)1

Blant eksempler på termer som nylig har blitt normert, er design, som har fått endret ge-
nustilhørighet fra hankjønn til valgfritt han- og intetkjønn, og postdoktor, som Språkrådet 
har normert skrivemåten til. 

oppsummering
Kåringa vår er en populærvitenskapelig framstilling av resultater innen nyordsforskninga 
og gir på mange måter et fortetta bilde over samfunnsutviklinga i Norge og verden siste 
år. Kåringa har flere formål. Et av dem er å bidra til økt bevissthet om termvalg. Vi vil be-
visstgjøre publikum ikke bare om hvilke nyord vi får i språket vårt, men også om hvor de 
kommer fra. Fagspråket er et slags reservoar for nyord, og noen av dem siver ut i resten 
av samfunnet. Ved å peke på hvor nyord kommer fra, driver vi også på sett og vis en form 
for folkeopplysning. 

Et annet formål har vært å løfte fram gode norske fagtermer. I flere sammenhenger har 
det blitt påpekt at man bruker engelske istedenfor norske på flere fagfelt (se f.eks. Ljosland 
2008 og Bogen 2012). det gjelder ikke minst på ordnivå. man kan se ulike ordkandidater 
konkurrere med hverandre, engelske, norske eller hybrider. Når vi løfter fram gode norske 
fagtermer, driver vi en form for språkpolitikk, også innenfor terminologifeltet. Det er også 
forvaltning av fagspråket.
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terminOlOgi i bygningsingeniørfaget 

ÞorSteINN ÞorSteINSSoN

Islands Universitet

abstrakt
I denne artikel diskuteres i hvilken situation terminologiarbejdet inden for bygnings-
ingeniør sektoren i Island befinder sig og hvorledes terminologien i faget har udviklet sig. 
det fremhæves hvordan islandske bygningsingeniører, i samarbejde med sprogforskere, 
har i det sidste århundrede arbejdet med terminologi inden for fagområdet og hvorledes 
ny it-teknologi har forandret hvordan man ser fremtiden for bygningsteknisk terminologi. 
Det genop rettede terminologiudvalg for bygningsingeniører står overfor en stor opgave at 
videreføre det fremragende arbejde fra det forrige udvalg, og det vil tage lang tid at bygge 
op en ordentlig samling af fagord og gøre den tilgængelig. Der findes trods alt stadigvæk 
entusiastiske bygnings ingeniører i Island, der er villige til at føre arbejdet videre.

terminologi i Island og hvorfor?
Hvorledes har man håndteret spørgsmålet om en terminologi inden for bygningsingeniør-
faget hidtil? Og måske burde man spørge hvorfor beskæftiger man sig overhovedet med 
terminologi? Svaret til det sidste spørgsmål kan være mangeartet. I Island har man længe 
været optaget af sprogrøgt. medens f.eks. dansk er kendt for at være forholdsvis åbent 
for optagelse af fremmedord, er det islandske sprog præget af sproglig purisme, dvs. vi 
prøver at oversætte næsten alt til vore egne ord. Det rækker sig helt tilbage til selvstændig-
hedskampen i det nittende og måske det attende århundrede. Det har altså været helt 
selvfølgeligt at man fandt på islandske termer for internationale udtryk i næsten alle fag-
områder. det ville være næsten utænkeligt at en islandsk ingeniør kunne udtale sig som en 
dansk ingeniør boende i Sverige gjorde i an artikel i tidskriftet Norden nu, der er udgivet af 
Foreningen Norden: ”Endvidere mangler der en logisk forklaring på nødvendigheden for 
at ”oversætte” stort set alle engelske udtryk til ”svensk”(1). 

Men bortset fra nationalistiske grunde til terminologiarbejde i et lille sprogsamfund, er 
der en ren praktisk årsag, dvs. Islands medlemskab af den Europæiske Økonomiske Zone 
for rundt tyve år siden, som har haft globalisering af arbejdslivet til følge. Dermed har det 
vist sig at være nødvendigt at oversætte en række tekniske og juridiske dokumenter for 
alle vores internationale handelsaftaler til islandsk. Man har også haft brug for islandske 
termer i undervisingen af tekniske fag, således at lærerkorpset på universiteterne og de 
tekniske højskoler er godt vidende om terminologiens betydning. 

Den Islandske Civilingeniørforening, VFÍ (Verkfræðingafélag Íslands), stiftedes 1912. Den-
gang var der ingen opdeling i forskellige faggrupper såsom bygnings-, maskine-, elektro-
ingeniører osv. Næsten alle islandske ingeniører blev på den tid uddannet på den Poly-
tekniske Læreanstalt i København, og det syntes ikke at være stor nødvendighed for 
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ingeniører at beskæftige sig með nye islandske ord eller termer. De forstod jo hinanden 
meget godt! Året 1919 oprettede ingeniørforeningen dog alligevel et terminologiudvalg, 
og den  omfattede alle tekniske områder. Udvalget arbejdede ret livligt i ca. tolv år, men 
kun sporadisk derefter. I fyrrerne havde man efterhånden fået oprettet tre afdelinger 
 inden for VFÍ, dvs. en bygningsingeniørafdeling, en maskiningeniørafdeling og en elektro-
ingeniørafdeling. Kort derefter blev terminologiudvalget overtaget af elektroingeniørerne, 
mens bygningsingeniørerne ventede i næsten fire årtier med at danne sit eget termino-
logiudvalg (2). Med dette forspring har islandske termer i elektroteknik været kendt og 
brugt i samfundet i mere end 70 år, og der er udgivet i alt 13 bøger om terminologi i 
elektroteknik. Bygningsingeniørernes terminologiudvalg blev nedsat i 1980 og fungerede 
under den samme formand, professor Einar B. Pálsson, i over 25 år. Udvalget holdt 835 
møder sammen med Halldór Halldórsson, professor i islandsk grammatik ved Islands 
universitet, som fungerede som sproglig rådgiver. Udvalget bestod vanligt af seks til otte 
mænd (ingen kvinder!) og mødtes to til tre timer hver gang. Møderne afholdtes ofte på 
det statslige energiselskabs, Landsvirkjun, kontorer. de blev forberedt af udvalgets for-
mand og den sproglige ekspert (3).

det håndfaste resultat af udvalgets arbejde blev en bog om miljøtekniske termer, der ud-
kom i 2007: Einar B. Pálsson (ed.): Miljøteknik/terminologi 2007 (3). Den kalder vi Den Blå 
Bog.

Fig. 1. Forsiden af Den Blå Bog - Miljøteknik/terminologi, ed. Einar B. Pálsson, 2007 (3).

Hvor meget vil en enkel term koste? Der findes ingen direkte omkostningsberegninger for 
terminologiudvalgets arbejde. Det var jo næsten helt frivilligt. I 2004 udgav Translation 
Bureau of canada en rapport om den økonomiske værdi af terminologien. I denne kom 
man til den konklusion, at hver eneste term kostede ca. 20 canadiske dollars (omkring 15 
eur), men at lønsomheden var langt højere (4).

den Blå Bog har været i brug i over syv år og er blevet meget godt modtaget af fagmiljøet, 
især folk som er dagligt involveret i oversættelse af især tekniske dokumenter. Manden på 
gaden har ikke hørt om den. Bogen omfatter over 1.200 termer på 245 sider. Redaktøren, 
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Einar B. Pálsson, skrev en omfattende introduktion om metodologien bag terminologi-
arbejdet, dvs. hvorledes adskillige deler og enkelt termer blev behandlet. For hver term 
gives en kort men præcis definition og tilsvarende udtryk på fire andre sprog, dansk, 
 engelsk, svensk og tysk. Forbindelser mellem termer er klargjort via adskillige begrebs-
diagrammer og billeder. De følgende diagrammer og billeder viser eksempler på dette. 

Fig. 2. Her er et eksempel på begrebsdiagrammerne i bogen. Der findes selvfølgeligt flere af 
den slags. Her betyder m hankøn, f er hunkøn, n er intetkøn og c er fælleskøn. Dia grammet er 
udført efter (3)
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Fig.3. Bogen er rigeligt forsynet med billeder/tegninger, noget vi vil bibeholde i det frem-
tidige terminologiarbejde. Hvorledes det lader sig gøre, vil være afhængig af it teknologiens 
udvikling. Her betyder snigildæla snekkepumpe eller Arkimedisk skrue, og dælu brunnur er 
pumpebrønd på dansk. (3)

Det kan siges at bogen Miljøteknik/terminologi er den første islandske terminologiske 
ord bog, der er blevet udarbejdet i henhold til de moderne principper som beskrives i 
 standarden ISO/FDIS 704 Terminologi work – Principles and Methods og ISO/FDIS 1087 
Terminology work – Vocabulary (5). Den første af de to standarder fra år 2000 blev ud-
skiftet med en nyere standard fra 2009. Udvalget har nu bestemt sig for at følge med i 
denne udvikling.

Civilingeniørernes terminologiudvalg var i en uvished, eller i limbo fra 2010 til 2014. Den 
dengang 99 årige formand gik af ved døden 2011, men udvalget er for nyligt kommet i 
gang igen. Nu med yngre medlemmer og tillige med kvinder! Selvfølgelig vil det tage et 
stykke tid før udvalget når at etablere sig og finde frem til rytmen igen. Det er dog alligevel 
blevet fastslået at man ikke kan regne med, at et terminologiudvalg vil kunne arbejde 
sig igennem måske i alt 20.000 ord inden for en rimelig tidsramme. Hvis vi skulle bruge 
samme tid om den forrige udvalg, dvs. 1.200 ord på 25 år, kunne det tage op til 300–400 
år at fuldføre ordsamlingen! Vi er derfor nødt til at få alle slags ingeniører og folk fra andre 
fagområder til at deltage i terminologiarbejdet indenfor bygningsingeniørfaget, det være 
sig vejbygning, mekanik, beton, stål osv. Det svarer heller ikke til den nye tidsalder, som it-
teknologien har indført, at tilsigte at publicere resultatet i form af en bog; man vil hellere 
formidle oplysningerne via internettet. Uanset om det lykkes at finde en mængde frivillige 
til at deltage i terminologiarbejde af den forskrift, som internationale standarder kræver, 
vil det tage mange år og en stor summe penge for at nogenlunde færdiggøre arbejdet. og 
med fuldført resultat menes, at man har en central ordbanke, tilgængelig for alle, med et 
minimum af byggeteknologiske termer på islandsk, engelsk og eventuelt flere sprog og 
tilføjet nødvendige definitioner og begrebsrelationer, samt eventuelle illustrationer. 
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konklusion
I Island har man en entusiastisk gruppe individer indenfor Foreningen af islandske civil-
ingeniører som interesserer sig for og arbejder med at samle og organisere fagudtryk. det 
for nyligt genoprettede terminologiudvalg ser frem til nye udfordringer med de samme 
principper som før, dvs. fagligt arbejde ifølge internationale standarder om terminologi 
men også med hensyntagen til den nye it-teknologi. Det er foreningens pligt at være råd-
givende for alle de udvalg eller interessegrupper, som bliver dannet omkring udvikling og 
oversættelse af fagsprog, og at bidrage med udveksling af information om terminologi 
indenfor bygningsingeniørfaget. Når vi føjer til det samarbejde vi har med den offent-
lige sektor, vil vores opgave være enorm. Men vi ser i hvert fald frem til denne med stor 
fornøjelse.
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terminOlOgiarbetet hOs  
utrikesministeriets öVersättningscenter 

Vad innebär ansVaret? Vem har ansVaret?

BJÖRGVIN R. ANDERSEN 
 SÓLVeIG HuLSduNK GeorGSdÓttIr

ISLANDS UTRIKESMINISTERIUMS ÖVERSÄTTNINGSCENTER

Utrikesministeriets Översättningscenter och dess verksamhet
Utrikesministeriets översättningsavdelning, Översättningscentret, grundades år 1990 
i  syfte att översätta EES-avtalet (avtalet om den europeiska ekonomiska sfären) och 
tillhörande lagtexter. Dessa texter är författade på ett ganska specialiserat språk, och de 
berör många saker t. ex. finansiella tjänster, miljöfrågor, samhällsfrågor och många andra 
områden som avtalet handlar om.

EES-akter tas upp i isländsk lagstiftning genom lagar, förordningar eller offentliga tillkänna-
givanden. Till andra texter som översätts hör dokument som rör ämnen som faller utanför 
EES-avtalet, till exempel frihandelsavtal, internationella överenskommelser och dokument 
som rör säkerhets- och försvarsfrågor. Dessa områden kräver också ofta ett specialiserat 
och standardiserat språkbruk. 

Översättningscentrets arbete med översättningar medför således ett omfattande termino-
logiarbete, som utgör en viktig del av centrets uppgifter. Parallellt med textarbete, 
översättning, textgranskning och korrekturläsning och så vidare, bedrivs specialicerad 
kvalitetskontroll, det vill säga terminologihantering, och resultaten presenteras i vår ord-
samling, Översättningscentrets termbas.

termbasen
Termbasen publiceras på Utrikesministeriets webbplats och har varit tillgänglig på nätet 
sedan 1995. I dag omfattar denna databas drygt 78 tusen termer och uttryck, och den växer 
stadigt. Nya termer och uttryck tillkommer varje dag och termbasens innehåll  uppdateras 
ständigt. 
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Fig.1 Hugtakasafnið; Översättningscentrets termbas

Termbasens språk är huvudsakligen isländska och engelska, men där finns också termer 
på andra språk. Isländska är huvudspråket och sökresultat presenteras i isländsk alfabetisk 
ordning. Informationsfälten ger till exempel information om engelskt eller isländskt ord, 
ämnesområde, textexempel, referens till publikation, dokumentnummer, anmärkningar, 
grammatisk information o.s.v. Informationsfälten är också sökbara.

Vad hör hemma i Termbasen?
Det läggs särskild vikt vid att samla ord och uttryck från specialiserat språkbruk, speciellt 
termer. Term är att förstå som ett fackspråkligt ord eller uttryck för ett begrepp, och faller 
ofta inunder specialiserade begreppssystem.  Man undgår att uttrycka begreppen med 
flertydiga ord. Detta är sällan fallet med det allmänna språket (eng. Language for General 
Purposes, LGP), där har orden gärna en oklar och även flertydig innebörd (och ska til och 
med ha det!).

Ord och uttryck på källspråket är gärna flertydiga, ofta på ett annat sätt än målspråkets 
ord och uttryck. Därför kan det rent ut av vara olämpligt att extrahera ord som tillhör 
ett allmänt språkbruk i källspråket och försöka hitta “standardiserade” ekvivalenter i mål-
språket.
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Vi söker främst samla följande i termbasen:

termer• 

standarduttryck och fraser i EU-texter• 

olika slags namn och titlar:• 

titlar på frihandelsavtal och internationella överenskommelser • 

namn på institutioner, kommittéer, råd, program, fonder• 

namn på länder och stater och andra geografiska namn.• 

En del av vårt ansvar är att säkra Termbasens kvalitet
Det gör man genom att utveckla Termbasen, med hänsyn till olika principer och kriterier. 

till exempel:

nödvändig exakthet i inmatningen, att isländskan motsvarar engelskan - ekvivalens• 

inbördes överensstämmelse inom termbasen • 

samordning med språkbruket inom respektive specialområde - och med sedvänjor i • 
lagar och regler, dock utan att adaptera

harmoni med regler om ordbildning på isländska, rättstavning osv.• 

Några av terminologilärans viktigaste idéer har även påverkat vår verksamhet, och hos 
oss finns förstås böcker om terminologilära och terminologistandarder o.s.v. (t.ex. ISO 
704:2009(en): Terminology work - Principles and methods och andra ISO standarder).

Man kan kanske samanfatta det viktigaste genom att citera Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens gemensamma praktiska handledning för personer som deltar i ut-
formningen av lagtexter inom gemenskapens institutioner1 där det bl.a. står: ...

6.2.  Terminologisk enhetlighet innebär att samma termer används för att  uttrycka 
samma begrepp och att identiska termer inte bör användas för att uttrycka  skilda 
begrepp. Målet är att inte orsaka oklarheter, motstridigheter eller osäkerhet 
beträffande betydelsen av ett begrepp. Samma term skall således användas på 
 samma sätt om man vill uttrycka samma sak. Om man vill uttrycka något annat 
bör man välja en annan term.

Verkligheten ter sig dock inte alltid så enkelt.

Problem och utfordringar
Det är vanligtvis inte bra att behöva fatta beslut eller ta ställning och ansvar på grundval 
av otillfredsställande premisser, men just detta måste vi dock ofta göra. Som exempel 
på översättnings- och terminologiska problemställningar och frågor som dyker upp kan 
 följande nämnas:

1 Gemensam praktisk handledning från Europaparlamentet, rådet och kommissionen för per-
soner som deltar i utformningen av Europeiska unionens lagtexter http://eur-lex.europa.eu/
content/techleg/KB0213228SVN.pdf. 
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Rör det sig om en term ...? 
Ibland måste man bestämma om det överhuvud tagit är lämpligt att extrahera ett bestämt 
ord, huruvida det rör sig om specialiserat språkbruk. Gränserna mellan specialiserat och 
allmänt språk är inte alltid klara, men skillnaden är ändå viktig i texter av det slag som vi 
arbetar med.

Exakthet och inbördes konsekvens inom termbasen måste säkras
Då man sällan har mycket tid att undersöka begreppssystem helhetligt, kan det ibland 
hända att man inte fattar hur begreppen är besläktade, vilket kan resultera i att man 
översätter samma begrepp med helt olika ord – eller använder samma ord för begrepp 
och företeelser som man borde skilja åt. 

Det är ett generellt krav på Översättningscentret att samma ord översätts med samma 
isländska motsvarighet i ett och samma dokument. Avvikelser från denna princip tillåts 
endast undantagsvis och måste alltid motiveras. Detta är av stor vikt eftersom det rör sig 
om juridiska texter där tolkningsramen är, och bör vara, mycket snål.

det engelska ordet project är ett exempel. Rikstermbanken erbjuder några definitioner, 
t.ex. “tillfällig satsning, med tydlig start och tydligt slut, för att framställa en unik produkt 
eller tjänst”, och “definierad arbetsuppgift, i tiden avgränsad, och som omfattar en 
 samling aktiviteter med ett bestämt syfte och leveransåtagande samt har egen kostnads-
budget och tidsplan.” Det isländska ordet är verkefni. Men i ett dokument som handlar 
om  offentlig upp handling har det förekommit att ordet används både om arbetsuppgiften, 
dess utförande och om det färdiga resultatet, t.ex. en bro eller ett kraftverk, som har 
 byggts och över lämnats till den offentliga uppdragsgivaren och tas i bruk av denne. Då 
kan vi inte använda samma term på isländska för hela processen att bygga en bro, allt från 
 planeringsstadiet till budgeteringen till upphandlingen till verkställandet. Grannspråken, 
samt t.ex. tyska och franska, har inte varit till stor hjälp och här var vi tvungna att undan-
tagsvis frångå principen om inre samordning och översätta project på tre olika sätt i 
 samma dokument: verkefni (sv. projekt), framkvæmd (sv. verkställande) och mannvirki (sv. 
byggnads verk). Här används engelska ordet project för tre olika begrepp. 

Nu vimsar vi inte hit och dit och vill helst inte ändra översättningar som kanske har blivit 
rotfasta, men ibland kan man inte undgå att göra ändringar i termbasen, även om det bara 
är för att förebygga motsägelser och förvirring.

Ett exempel på en sådan ändring är översättningen av engelska principle of subsidiarity, 
(sv. subsidiaritetsprincipen) som tidigare översattes med dreifræðisreglan, som kan sägas 
betyda principen om spridning av beslutsmakt. Det visade sig att detta uttryck knappast 
alls användes av andra offentliga organ i landet, utan i stället nálægðarreglan, på svenska 
närhetsprincipen. En sådan ändring inom Översättningscentret krävde ett formellt beslut, 
baserat på ett juridiskt utlåtande.

Ett annat exempel är transitional provision, som tidigare blev infört som bráða-
birgðaákvæði (sv. provisorisk bestämmelse) i Översättningscentrets termbas. Vid närmare 
granskning blev det klart att man inte kunde använda samma uttryck för både transitional 
provision och interim provision och därför övergick till umbreytingaákvæði (sv. övergångs-
bestämmelse).
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Språkpurismen
Som många känner till är såkallad språkpurism en traditionell och accepterad inställning 
när det kommer till isländskt språkbruk. Det innebär att man undviker att använda låne-
ord från andra språk och skapar hellre neologismer på basis av de ordstammar som redan 
finns i modersmålet. En av grunderna till att en del vill hålla fast vid språkpurismen är kon-
servatism, att man vill bibehålla språkhistoriska sammanhang, d.v.s. att bevara sambandet 
med det forna språket som sagalitteraturen skrevs på. En annan, som ibland omnämns, är 
att det skärper tankarna och förståelsen att ständigt behöva ha besvär med att välja namn 
på företeelserna istället för att ta imot de utländska orden utan vidare omtanke.

radio och tV heter således hljóðvarp og sjónvarp, d.v.s. ljudkastning och synkastning. 
Översättningscentret följer förstås denna offentliga policy. Det är dock inte alltid enkelt, 
speciellt när det rör sig om uttryck från engelskan, som ofta bygger på grekiska eller latin-
ska ord, som gärna är fallet i texter som handlar om internationell politik och ny teknologi, 
där det utländska ordets mening inte är entydig. Då är utländska ordsamlingar inte alltid 
till stor hjälp. 

Centrets översättare kan inte köra med full gas och anpassa det ursprungliga latinska  ordet 
mechanismus till isländskt språkbruk och skriva mekkanismi e. dyl. utan att tänka på i 
vilket sammanhang ordet förekommer. Några exempel på översättelser från vår term bas 
är fyrirkomulag, kerfi, búnaður, aðferð, ráðstöfun, gangverk, gangvirki. Lyckligtvis  används 
det engelska ordet mechanism ofta för olika begrepp beroende på område, men över-
sättaren måste som sagt tänka på vad han eller hon håller på med. 

Idealet om transparens visar sig således ofta vara en illusion som kräver att över sättarna 
inte endast har goda kunskaper i både källspråket och målspråket, men att de även 
har  gedigen kunskap och förståelse för ämnet i fråga. Detta är grunden till att Utrikes-
ministeriets översättningscenter har sökt värva översättare med mycket varierande bak-
grund och erfarenheter.

En metod som ibland används, och som märkligt nog ofta har varit framgångsrik, är det 
som man kan kalla pseudoetymologi eller fonosemantisk anpassning, eng. Phono semantic 
matching, PSm2, d.v.s. att söka finna en ordstam av isländsk stam, som låter i stort sätt 
som det utländska ordet och har en betydelse som kan tolkas i överensstämmelse med 
den utländska termen. Som exempel kan ordet tækni nämnas, vilket är en översättning 
av det grekiska ordet techne (sv. teknologi, teknik), men som anses vara härlett av ordet 
tæki, som betyder instrument, redskap o.dyl. och som inte alls har grekiskt ursprung utan 
 norrönt, besläktat med taka och tök.

Visserligen är språkpurismen långt ifrån oomtvistad blant Islänningar, och det finns skilda 
meningar om den. Men ibland blir språkpurismen till en del av översättningsproblema-
tiken, som ju redan är ganska stor.

Förkortelser och akronymer
Översättningsavdelningen har som huvudprincip att förkortelser och akronymer skall lösas 
upp och skrivas ut på isländska i översatta texter. Detta är i och för sig en logisk följd av 
språkpurismen, det går ju svårligen att använda utländska akronymer när man inte skulle 
använda den utländska fulla titeln. OECD = Efnahags- og framfarastofnunin (ekonomi- och 

2  eng. "Photosemantic Matching", PSM; cf. http:/www.zuckermann.org/pdf/icelandicPSM.pdf.
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framstegsorganisationen); FAO = Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna (Förenta nation-
ernas livsmedelsorganisation); EES = evrópska efnahagssvæðið (europeiska eko nomiska 
sfären) är några exempel. Dessa isländska titlar är så inarbetade i allmänt språkbruk att 
det inte anses nödvändigt att tillfoga de internationella akronymerna i förtydligande syfte. 
 Detta är dock inte alltid fallet med nyare företeelser på den internationella  arenan. Frontex 
är en av de nyare organisationerna inom EU. På svenska är den fulla titeln  “Europeiska  byrån 
för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters 
 yttre gränser.” På isländska Evrópustofnun um framkvæmd samvinnu á ytri landamærum 
aðildarríkja Evrópusambandsins. Normalt använder Översättningscentret i sina texter den 
kortare versionen Landamærastofnun Evrópu (Europas gränsorganisation). När det gäller 
sådana nya organisationer är det dock tillrådligt att ta den internationella kortversionen 
Frontex med inom parentes första gången namnet förekommer i texten. Närbesläktat är 
Eurosur, som på svenska heter “Europeiska gränsövervakningssystemet”, men där man 
dock ofta använder Eurosur i offentliga svenska dokument. På isländska heter det  Evrópska 
landamæraeftirlitskerfið och där tillfogar vi också akronymen till förtydligande, åtminstone 
första gången det förekommer i ett dokument.

Det isländska böjningsssystemets krav
Ett EU-beslutsdokument om krav på organisationer som validerar elektroniska signaturer, 
som vi har översatt till isländska, innehåller en mängd förkortelser i var och varannan 
mening och är svårbegripligt för andra än invigda på området. De svenska, danska, tyska, 
franska och finska texterna har använt dessa engelska förkortelser oförändrade utan när-
mare förklaring, medan den holländska texten översatte begreppen på holländska och 
förkortade dem i enlighet med det. En bit av texten på engelska, svenska och isländska 
kommer här:

Certificate validity status services related to QCs and for which the certificate va-
lidity status information (e.g. CRLs and OCSP responses) is signed by an entity 
whose private key is not certified under a certification path leading to a listed CA 
issuing QCs (‘CA/QC’) shall be included in Trusted List ...
Giltighetsstatustjänster för QC där informationen om dennas giltighetsstatus 
 (exempelvis crL och ocSP-svar) signeras av en enhet vars privata nyckel inte är 
certifierad på en certifieringssökväg som leder till en förtecknad CA som  utfärdar 
QC (nedan kallad CA/QC) ska registreras i den tillförlitliga förteckningen ...
Þjónusta í tengslum við gildisstöðu vottorða (e. certificate validity status  services) 
í sambandi við fullgild vottorð og þar sem upplýsingar um gildi vottorða (t.d. 
 afturköllunarlistar (CRLs) og svör þegar notaður er samskiptaháttur til að kalla 
eftir upplýsingum um stöðu vottorða yfir nettengingar (OCSP responses)) eru 
 undirritaðar af aðila sem hefur einkalykil sem er ekki vottaður á vottunarslóð sem 
leiðir að skráðri vottunarstöð sem gefur út fullgild vottorð („CA/QC“) skal tekin 
með í áreiðanlega listann ...

Bortsett från Översättningscentrets princip att i möjligaste mån undvika att använda för-
kortelser och akronymer skulle det ha varit praktiskt omöjligt att göra som grannspråken 
och använda de engelska förkortelserna, eftersom det isländska böjningssystemet skulle 
kräva att böjningsändelser i akkusativ-, dativ- och genitivform hängdes på förkortelserna. 
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Detta skulle kunna leda till förvirring och missförstånd, eftersom de som arbetar på grund-
val av detta beslut skulle kunna ta böjningsändelser som en del av själva förkortelsen. 
Därför var vi tvungna att lista ut vad förkortelserna stod för och skriva ut dem, varvid de 
dock tillades inom parentes första gången de förekom i dokumentet. 

valideringsprocessen
Införning av nya poster i termbasen baseras för det mesta på översatta texter. Termex-
traktionsprocessen börjar hos översättarna, som ska leta ord och termer, utföra undersök-
ningar, och föra in förslag eller kandidat term, men inom Översättningscentret finns även 
ett såkallat terminologiteam, vars uppgift är att säkra och validera riktigheten av införda 
poster i termbasen. 

Terminologiteamet består av tre terminologer, som assisterar översättarna vid ordsökn-
ing och undersökningar. Men dessutom granskar det översättarnas förslag till införing av 
poster i termbasen och bedömer dem. Varje införd posts status ändras enligt en bestämd 
valideringsprocess: 

förslag – granskat förslag (när gruppledare inom specifika områden har bedömt det) – 
godkänt.

en del av arbetet är att hitta bra termer
Det görs förstås genom att söka i ordsamlingar, databaser och texter och genom samråd 
med specialister på olika områden. Det kan vara mycket tidskrävande.

Fig.2 Det Arnamagnaeanska Institutets Ordbank
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Översättningscentrets översättare har tillgång till diverse engelsk-isländska eller fler-
språkiga ordsamlingar (t.ex. Det Arnamagnaeanska Institutets Ordbank), och  databaser, 
internt inom centret och på internet, också till exempel tvåspråkiga texter, där texter 
på källspråket och målspråket presenteras parallellt, (tvåspråkiga (engelsk-isländska) 
webbplatser, isländska lagar och förordningar, när dessa finns på engelska, akademiska 
avhandlingar med utdrag på engelska och isländska osv.)

När man börjar leta efter det riktiga ordet, är syftet förstås att finna isländska mot-
svarigheter till de engelska orden och termerna – men en del av denna strävan är ofta 
också att få en bättre förståelse för begreppen, t.ex. genom att studera definitioner, t.ex. 
i IATE-EU-ordsamlingen; ISO-standarderna, d.v.s. de snuttar som går att nå kostnadsfritt3, 
där rör det sig främst om definitionskapitlen eller EUR-lex (EUs officiella tidning).

Fig. 3 IATE-EU-ordsamlingen

3  https://www.iso.org/obp/ui#home.
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Fig. 4 EUR-lex (EUs officiella tidning)

Alla känner förstås till sökmaskiner på internet, till exempel Google o.s.v. Det är över-
sättarna och terminologerna på Översättningscentret som ansvarar för denna sökning. 

Specialister och deras roll
Om man har uttömt alla sökmöjligheter i tillgängliga källor, har man ofta tagit reda på 
åtskilligt, och då kan man kanske ställa kloka frågor till ... Specialister:

eeS-kontaktpersoner i olika ministerier• 

Specialister i:• 

regeringskansliet och dess institutioner• 

universitet och forskningsinstitut• 

terminologikommittéer• 

organisationer• 

företag i arbetslivet.• 

Specialister i regeringskansliet och offentliga institutioner har alltid varit till ovärderlig 
hjälp för översättarnas terminologiska arbete. Det är i ministerierna som man arbetar med 
att införa och implementera EES-lagstiftningen, och våra kontaktpersoner där ska kunna 
leda ärenden från Översättningscentret vidare till olika specialister.

Specialister i akademisk miljö och i arbetslivet har också varit mycket hjälpsamma. Islands 
Universitet har antagit en språkpolicy, där det bl.a. framgår att universitetet uppmanar 
sina anställda till språkvård, t.ex. genom att skriva om sin forskning på isländska och 
samman ställa ordlistor4. Det finns dock gränser för vad vi kan begära av specialister som 

4  http://www.hi.is/adalvefur/malstefna_haskola_islands.
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inte har som del av sin arbetsbeskrivning att stå till tjänst för Utrikesministeriets Över-
sättningsavdelning.

Det är dock framför allt kontaktpersoner och specialister i ministerier, som delar en viss 
del av ansvaret för att översättelserna är tillfredsställande. De skal hjälpa oss med termino-
logifrågor och vi skickar dem texter och dokument som de ska granska och skicka tillbaka 
innan documenten blir färdiga.

Vem förstår sig på saken?
Dialogen med specialister är för det mesta mycket positiv. Samråd kan dock vara tids-
krävande och komplicerat, det kan påkalla många telefonsamtal och många e-postmed-
delanden. Även om dokumenten är noggrannt klassificerade efter ämne och även om 
 specialisterna är mycket kompetenta personer är det inte alltid solklart vem som förstår 
sig på vad, vem det är bäst att tala med.

När man har hittat fram till “rätt” specialist, en person som har god kännedom om 
 begreppen i fråga, visar det sig kanske att ämnet har omhandlats väldigt lite på isländska! 
Det är ett väl känt faktum, att engelska språkets position är mycket stark och en stor del av 
det man läser och skriver, till exempel inom akademia, är på engelska. 

Som tur är lyckas man för det mesta, med mycket funderande och gott samarbete mel-
lan oss och specialisterna, ibland skapar vi neologismer som sedan måste rota sig och bli 
 accepterade.

Ad hoc eller systematiskt terminologiarbete?
Det anses lämpligt i terminologi att studera begreppsystem på ett helhetligt sätt. Sådant 
arbete utförs gärna i terminologikommittéer. Det har länge funnits terminologikommittéer 
i Island på olika områden, och specialister inom många yrkeskategorier har varit aktiva 
deltagare i detta. Sådant arbete har dock ofta utförts på frivillig basis, och det är inte lätt i 
längden att få folk att utföra sådana tidskrävande uppgifter utan betalning.

För det mesta har denna metod ansetts vara för tids- och kostnadskrävande i relation till 
vår situation. Därför måste vi från dag till dag nöja oss med att hitta individuella lösningar 
på individuella problemställningar, som kommer upp i samband med översättningarna (så 
kallad ad hoc-terminologi). Det finns dock exempel på terminologisk samarbetsprojekt 
mellan Översättningscentret och andra parter inom- och utomlands. Däribland kan 
 nämnas Schengen-ordförrådet om migration och gränskontroll som har utarbetats i sam-
arbete med COTSOES, samarbetsorganet för offentliga översättningstjänster i Europa. Fler 
exempel kan nämnas.

Rätt generellt måste dock erkännas att sådant terminologisamarbete sker inte så ofta hos 
oss, vilket är kanske att beklaga, för utan ett systematiskt angreppssätt är det svårt att 
 garantera överensstämmelse och precision för materialet i termbasen. 

vem bär ansvaret?
Det står klart att översättningsarbetet, som nu bedrivs på Utrikesministeriets Över-
sättningscenter inte kan undvikas. Det kräver terminologiarbete och terminologi hantering, 
som någon måste utföra. Det framgår av vad som redan har sagts, att arbetet i fråga är 
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komplicerat, och kräver samarbete och samråd mellan många olika parter: översättare, 
textgranskare, terminologer, samt specialister inom regeringskansliet och dess institution-
er och många andra. 

Det måste dock erkännas att översättarnas förhållanden har förbättrats avsevärt, 
 åtminstone på det tekniska planet, i de senaste 20 åren eller så; den utrustning och de 
redskap som man har till förfogande i dag gör att arbetet går mycket snabbare.

Problemen är dock inte endast av teknisk natur. det är också frågan om samarbete med 
dem som kan bidra med kunskap. Inom den akademiska miljön finns det, tror jag, resurser 
av det slag som vi på Översättningsvdelningen kan dra nytta av. Med lämplig koordinering 
och målmedvetet samarbete med Universitets forskningsinstitutioner, kan man säkert nå 
avsevärda synergier. Och även om man inte kan kräva att uppgifter, som staten ansvarar 
för, ska utföras av frivilliga är det rimligt att Översättningscentret kommer att söka ett 
 närmare samarbete med akademia, t.ex. Islands Universitet, som ju har infört en språk-
policy som vi måste ta lika mycket på allvar som universitetet självt gör.

Terminologiarbetet inom Utrikesministeriets Översättningscenter berör fler än Översätt-
ningscentret. Som tidigare nämnt ansvarar fackministerierna inom regeringskansliet 
för implementeringen av lagar som faller under EES-avtalet. Översättningarna tillhör 
utrikesministeriets ansvarsområde.

Men varje EES-medlemsstat är förpliktade att översätta alla lagtexter som träder i kraft 
och ska gälla i respektive stat enligt avtalet, till sitt eller sina officiella språk5. Detta har 
alltid stått klart. 

År 2011 klubbades en lag i Alltinget om det isländska språkets status6, som bl.a. stipulerar 
att isländska ska vara ett officiellt språk i Island och enligt denna lag är myndigheterna 
också förpliktade att stödja utvecklingen av det isländska ordförrådet på olika områden, 
d.v.s. terminologi.

Därför är det ingen tvekan om att staten bär åtminstone en del av ansvaret för över-
sättningen av EES-akter - och därmed bl.a. terminologiarbetet.

Det är därimot frågan om det råder full förståelse för vad detta ansvar innebär. Ännu i 
dag råder en viss underskattelse av översättarens arbete, men detta arbete är inte utan 
utfordringar, som jag tror jag har utvecklat här. Sådan underskattning bidrar inte till att t.ex 
Statsmyndigheterna respekterar detta arbete och tar sitt ansvar för det på allvar.

Kanske fattas just den sista detaljen när det gäller en målmedveten strävan och samarbete 
avseende dem som kan bidra till detta arbete; men först och främst behövs det en  bättre 
förståelse, och kanske politisk vilja från dem som styr budgetering och annat som har 
avgörande betydelse.

5  Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Artikel 129. Detta avtal är upprättat 
i ett enda original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, norska, 
nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga. 
Texterna till de rättsakter som det hänvisas till i bilagorna är lika giltiga på danska, engelska, 
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, och tyska, så som dessa 
publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, och de skall för autentifiering upp-
rättas på finska, isländska, norska och svenska. 

6  Lög um stöðu íslensks máls nr. 61/2011
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tO whisper a prOmpt  
translating behaViOral terminOlOgy

G. AddA rAGNArSdÓttIr 
 INGI JÓN HAuKSSoN 

 KrIStJÁN GudmuNdSSoN 
tHorLÁKur KArLSSoN

        The Icelandic Association of Behavior Analysis (ICE-ABA)  
English – Icelandic Lexicon Editorial Board

In 2004 The Icelandic Association for Behavior Analysis (ICE-ABA) was founded. The fol-
lowing year 2005 it nominated an editorial board to translate and co-ordinate professional 
terms in behavior analysis from english to Icelandic.   

Now, a decade later the present authors are pleased to announce an upcoming lexicon 
with behavior analytic terms and definitions. We expect the lexicon to be puplished elec-
tronically free of charge to everybody both on the ICE-ABA webpage www.atferli.is and 
also in the Icelandic Language Institute Wordbank: www.ordabanki.hi.is.1

What is behavior analysis?
The field of behavior analysis comprises a philosophy of science with scientific research 
and methods whose findings have established bodies of applied services within diverse 
sectors of human activities. Earlier on, behavior analysis used to be known as behavioral 
psychology, psychology of learning and behavior modification. However, although studies 
in behavior analysis are, due to its origins and history, generally hosted in the universities‘ 
psychology departments, behavior analysis differs from psychology in some fundamental 
ways. It differs by its subject matter, i.e. dependent variables, by its measurement system, 
its procedures, and finally also by its analytic framework (Vargas, 2003). 

Behavior analysis implies basic research of natural phenomena by a systematic study of 
interactions between environmental and behavioral contingencies – the experimental 
analysis of behavior which is the foundation for its derived evidence based technology of 
intervention – the applied behavior analysis aimed to improve socially significant behav-
ior changes over time. Behavior analysis may also be subdivided into branches of studies 
according to questions and tasks, like performance management, precision teaching, ver-
bal behavior, philosophy and theory and research methods, to name a few. Furthermore, 
behavior analysis can be tangile with other professions like computing, psychology and 
ethology for example, due to occational context and content they can have in common.

1 We would like to thank Ágústa Þorbergsdóttir project manager at Stofnun Árna Magnús sonar 
for her guidance, help and encouragement. 
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The responsibility of translating professional terminology
In the light of the above, we the authors are inclined to answer the caption of the NORD-
term 2015 conference on the responsibility of professional terminology in society in the 
following way: The question on who has the responsibility and who will take the respon-
sibility to translate professional terms is an ethical and a political question and will thus 
not be answered by science itself. Our opinion is that the professional community has to 
be responsible for and take the initiative of translating professional terms. To ensure full 
agreement in translated terminology, such a pursuit has to be based on a continuous dis-
cussion and co-operation between the academic world and professional practitioners. It‘s 
importance can not be underestimated when establishing valid data and replicable out-
comes within empirical research as well as to consolidate correct, evidence based services 
within the applied field of social interventions and educational programs. 

Therefore, we emphasize the translators‘ responsibility of a precise translation with an 
attainable transparency of technical terms to be mediated both to a diverse scope of  pro-
fessionals and to the general public, thereby minimizing  discrepancies in terminology and 
a potential ambiguity of lay words. An expertise knowledge of the professional subject 
matter, experimental and applied, is prerequisite to accomplish such an endeavor besides 
an impeccable command of the Icelandic language. The latter demands a close collabora-
tion between us who translate and those who are specialized in Icelandic, its vocabulary, 
grammar and phonology, as well as with specialists in terminology and translation.

the progress of our work
In the beginning the editorial board searched for english glossaries in behavior analysis in 
order to create a relevant source of professional terms, continuously questioning which 
terms to adopt and which to omit. The choice of glossaries was determined by their in-
stant availability and comprehensiveness. 

Some terms were translated during editorial meetings, others between meetings and 
then submitted for approval at the next meeting. Some terms had already been trans-
lated or invented through the years by university teachers and individual members of the 
editorial board long before the foundation of the ICE-ABA. The first published English – 
Icelandic glossary in behavior analysis was a word list in a B.A. dissertation back in 1978 
(Guðmundsson, 1978). 

The translation of terms and all preparatory work towards the English – Icelandic lexicon 
in behavior analysis has been voluntary. During the time period of 2005–2015 the edito-
rial board held 164 formal meetings, thereof 3 day-retreats. Total registered work hours 
were 2320, or 232 hours per year on average. Over 2000 nouns were read and estimated, 
leaving 1400 of them to be translated and reviewed as terms for publication, plus 618 syn-
onyms and 143 verbs. The list of English – Icelandic terms was peer reviewed by four fel-
low members of ICE-ABA, each one reading all terms. Their comments were co-read and 
compared and then edited accordingly by the editorial board. On many occations terms 
were also sent to the ICE-ABA email postlist proposing translations and asking for feed-
back and new suggestions for translations. This procedure created an interesting thread of 
discussion, also opening up for the inclusion of synonyms in the translation and stressing 
the need for an adjuncting wiki to the published lexicon.
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examples of our translations and neologism
According to the booklet “Orðmyndun” (Word formation) (Kristinsson, 2004) on how to 
enlarge Icelandic vocabulary, there are four ways of word formation to be considered; 
combination, derivation, adaption and new meanings of old words. In our work these pos-
sibilities were all utilized. Examples of these are: 

Combination1.  by two or more words or wordstems plus various endings. An ex-
ample is the Icelandic translation “styrkingarhættirnir” for the schedules of rein-
forcement. Styrk (first stem) – ing (noun-suffix) – ar (genetive) – hætt (new stem) 
– ir (plural ending) – nir (suffixed definite article).
Derivation2.  by adding a prefix or a suffix to a wordstem. An example is the term 
stimulus and derivations thereof. By adding different prefixes to the Icelandic word 
“reiti” meaning an extrinsic effect, we were able to come up with Icelandic terms 
for differential and specific ways of stimulus presentation or a lack thereof, like   

Sd    Discriminative stimulus greini – reiti
S+    Positive stimulus á – or já – reiti
SΔ    Stimulus delta af – reiti
S—    Negative stimulus frá – or nei – reiti

Old words gain a new meaning3.  is not unknown in Icelandic. We also have some 
examples in our translation. However, although they are good and sound Icelan-
dic words some of them are not completely without their drawbacks in their new 
context. To name three of them: Magazine – “meis”, sounds Angloish. Observ-
ing (behavior) – “hnusa” (rats), sounds provincial.  Token (economy) – “kuml” 
(like swords, bracelets, money and pearls in heathen graves) is one of the terms 
that had already been translated from an unknown source. Although included, it 
sounds antiquated and a provided synonym is preferred.
Adaption4.  to Icelandic grammar and phonological system is rare in our lexicon. our 
main example is “kanall” -channel, as short for learning channel being the term 
for sensory input and output, like see/say or hear/say. But although “kanall” is col-
loquially acceptable, it may not be tolerated in a formal written text.      

 
In addition to the above given examples, the following list highlights the plums of our 
translated and invented terms some of which are in general use:

 1. ad lib weight lausaþyngd
 2. autoclitic (verbal beh.) sjálfvirkir
 3. behavior analysis  atferlisgreining
 4. discrete trials stakrunur
 5. discriminative stimulus greinireiti
 6. echoic behavior bergmæli
 7. extraneous sources of reinforcement aðkomustyrking
 8. fine grained analysis kembigreining
 9. operant virkir
 10. reversal design vendisnið
 11. single subject design (N=1) einliðasnið
 12. strategy ráðlag
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challenges 
During the process of our translation of terms, inevitable challenges were faced that can 
be listed in five items:  

As mentioned earlier some Icelandic terms that were already around and made 1. 
their niche long ago, even in textbooks, like the word “skertur” (reduced) as a 
translation for intermitted, i.e. something that comes every now and then, but is 
in no way partial or imcomplete. Thus „skertur“ in this context is an inadequate 
translation for intermittent and needed to be changed and improved. 
It has to be said that some of the english terms in behavior analysis are originally 2. 
poor like “negative reinforcement” and “positive punishment”. They are compli-
cated to comprehend and give a confusing impression of what actually is happen-
ing. Thus they need to be re-written from scratch when translated. 
When the behavior analytic vocabulary is being translated into our fellow Nor-3. 
dic languages, direct adaptations from English (Latin) stems are accepted such as 
stimulus/stimulus, consequence/konsekvens. There are common Icelandic words 
that have been adapted like “mótor” and “filma”. New adaptations must likewise 
according to the official Icelandic language policy follow the rules of phonems and 
declenation according to gender. In the booklet Orðmyndun (Word formation) 
(Kristinsson, 2004) the other three methods of combination, derivation, and giv-
ing an old word a new meaning are rather recommended.
Technical terms in behavior analysis are used descriptively, and can even imply 4. 
two or more connotations, like the term „punishment“. As such it refers both to 
a methodological action as well as the consequential reduction of response rate. 
Confusion may arise when a technical term that also exists in the lay vocabulary 
has a value-laden meaning in the lay sense, as “punishment” for example. The 
same problem exists with the Icelandic term „refsing“. And despite several at-
tempts to apply another term in Icelandic, an acceptable substitute has not yet 
been found.
It is somewhat ironic that translating one of the key terms in behavior analysis 5. 
has not turned out to be all that easy. The term „contingencies“ does not seem to 
have any equivalent term in the Icelandic language. Our solution was to propose 
the word “skilyrði” as the best translation so far, which eventually can be recon-
sidered if a better term appears on the wiki.

conclusion – What has been learned? 
Initially, when starting the translation, none of us realized the amount of work waiting ahead. 
Nevertheless, some time was taken to discuss whether the translation should be proceeded 
with at all. Despite the use of English for international communication and coordination the 
conclusion was to translate and thereby give Icelandic behavior analysts an effective tool 
to communicate their science in their native tongue, adjusting it further to innovation and 
novelty. In addition to its cultural importance of enrichment and general preservation of our 
language, we were inclined to conclude that being able to speak behaviorally, although in 
plain Icelandic at first and then gradually more technically, could be a prerequisite to ensure 
mutual understanding for most recipients and quality of the services.    
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At that time the idea was to translate terms only, and leave untranslated the accompany-
ing English definitions. In retrospect, that path taken would indeed have made our lives 
a lot easier. Translations of terms and neologism is more than just exchanging one word 
for another. When translating the terms and creating new ones it was necessary to look 
them up and check their definitions to make sure that we understood them correctly. In 
light of this experience and when our glossary of translated terms was ready, we felt it to 
be essential to proceed by translating the definitions as well. But that would have meant 
ten more years of voluntary work and a corresponding delay of publishing the lexicon! 
We are thus sincerely grateful to Málræktarsjóður (Icelandic Language Cultivation Fund) 
and to Miðstöð íslenskra bókmennta (Icelandic Literature Center) for their awarded grants 
towards covering the costs of translating the definitions and publishing the lexicon.  

As elucidated in the booklet Leiðbeiningar um íðorðastarf (Guide to terminology) (Suon-
uuti, 2004) the success of translating terms and creating new ones is determined by the 
quality of their definitions. Thus, translating definitions does also call for an evaluation of 
their merit and consequential improvement thereof. And when there is an agreement on 
the definition, i.e. what the term implies, then one can give it a name.

Taken together, the lesson learned is that terminology, neologism and translation is an 
elaborate and time demanding task. To those who plan on undertaking such an endeavor 
we would like to whisper the following prompts: Ensure a realistic budget from the very 
beginning. And when you have read the Guide to terminology, start on the definitions. But 
all in all we feel the whole work process has been inspiring, professionally challenging and 
at last but not least surprisingly enjoyable.   
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styregruppens beretning  
fOr 2013–2015

ÁGúStA ÞorBerGSdÓttIr

I juni 2015 har styregruppen følgende sammensætning:

danmark:  Bodil Nistrup madsen, dANtermcentret
  Suppleant: Pia Lyngby Hoffmann, DANTERMcentret
Finland: Katri Seppälä, terminologicentralen tSK
  Suppleant: mari Suhonen, terminologicentralen tSK
Island:   Ágústa Þorbergsdóttir, Árni Magnússon-instituttet i islandske   
  studier
  Suppleant: Ari Páll Kristinsson, Árni Magnússon-instituttet i  
  islandske studier
Norge:   Jan Hoel, Språkrådet
Sverige:  Karin dellby, terminologicentrum tNc
  Suppleant: Åsa Holmér, Terminologicentrum TNC

under perioden mellem Nordterm 2013 i Stockholm og Nordterm 2015 i reykjavík var 
Ágústa Þorbergsdóttir, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, ordfører i Nord-
term.

Der har siden NORDTERM-arrangementet i Stockholm i 2013 været afholdt to møder i 
styregruppen:

25. september 2014 i reykjavík• 

11. juni 2015 i reykjavík• 

Styregruppemedlemmer har også holdet kontakt via e-post og styregruppens diskussions-
forum www.nordterm.net/norum. 

ekstern støtte til NoRDTeRM 2015
Nordplus Sprog      18.150 €

clara Lachmanns fond    27.000 SeK

Letterstedstka  5.000 SEK



173Forvaltning af fagsprog i samfundet

Igangværende projekter, hvor NoRDTeRM-partnere deltager:

Nordisk Mobilitet
En termbase som skal bidrage til at øge mobiliteten mellem de nordiske lande, særligt 
elever, studenter og jobansøgere. der arbejdes nu med emnerne uddannelse og arbejds-
marked og socialvæsen. Termbasen oprettes i i-Term, og vil blive tilgængelig via en søge-
portal.  Projektleder: ole Våge fra Språkrådet i Norge.

Termdist

Et nordisk webbaseret kursus i terminologi.

nordterm-dagene 2015
Specialtemaet for Nordterm 2015 var Forvaltning af fagsprog i samfundet – Hvem har 
ansvaret? Hvem tager ansvaret?

Konferencen blev afholdt 10.–12. juni 2015. Deltagere var ca 70 personer.
Et grundkursus i terminologi blev afholdt 9. juni og ledtes af Henrik Nilsson fra TNC. Kurset 
gav en introduktion til terminologiens grundbegreber, herunder strukturering af begrebs-
systemer. deltagere i kurset var 20 personer.  Endvidere blev der afholdt en workshop 
og arrangør var Pia Lyngby Hoffmann, DantermCentret. Deltagere i workshoppen var  
25 personer.

Efter konferences første dag arrageredes en udflugt til Borgarfjörður på Vestisland og kon-
ferencemiddag holdtes på Hotel reykholt.

NORDTERM-forsamlingen afholdtes 11. juni 2015. 

Arbejdsgrupperne
ag1 — terminologiforsking og terminologiuddannelse• 

ordfører: Nina Pilke, Vasa universitet • 

Viceordfører: Marita Kristiansen, Norges Handelshøyskole• 

Sekretær: Åsa Holmér, TNC• 

Ag2 — Termhåndteringsværktøj• 

ordfører: Henrik Nilsson, tNc• 

Viceordfører: Gisle Andersen, Aksis/Unifob, Universitetet i Bergen• 

Sekretær: Peter Svanberg, tNc• 

Ag5 — Nordterms internetinformation• 

ordfører: Peter Svanberg, tNc• 

Sekretær: mari Suhonen, tSK• 

Se rapporterne fra arbejdsgrupperne.



174 Forvaltning af fagsprog i samfundet

deltagelse i arrangementer uden for norden
Repræsentanter fra Nordterm deltager i standardiseringsarbejdet i ISO TC/37 TC37 
t erminology and other language and content resources. 

repræsentanter fra Nordterm deltager i den europeiska terminologiforeningen eAFts 
 arbjede. Henrik Nilsson fra tNc, Sverige er ordstyrer og Jan Hoel fra Språkrådet i Norge er 
i EAFTs styrelse. EAFTs konference blev afholdt i Barcelona i november 2014. Temaet var 
How does social networking affect terminology work? 

Se i øvrigt rapporterne fra de enkelte medlemslande.

Nordterm 2017 kommer til at arrangeres av Språkrådet i Norge. Fram til Nordterm 2017 er 
Jan Hoel ordstyrer i Nordterms styregruppe.
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terminOlOgiarbejdet i danmark 
 2013–2015

BodIL NIStruP mAdSeN oG PIA LYNGBY HoFFmANN

Copenhagen Business School

eksempler på initiativer i Danmark:

Forum for vidensmodellering i offentligt regi
Forum for vidensmodellering i offentligt regi (FORVIR, http://blog.cbs.dk/forvir/) har til 
formål at styrke terminologiarbejde og begrebsmodellering kvantitativt og kvalitativt med 
henblik på at skabe bedre forudsætninger for digitaliseringsarbejde og kommunikation i 
offentligt regi.  DANTERMcentret og Institut for International Business Communication 
deltager i dette netværk og DANTERMcentret fungerer som sekretariat for netværket. 
FORVIR har p.t. to aktive arbejdsgrupper, som arbejder med: 

etablering af en fællesoffentlig taksonomi for begrebsrelationer, • 

oprettelse af en ontologi for begrebet adresse og dets afledte begreber.• 

Se links til eksempler på medlemmernes terminologiarbejde på  http://blog.cbs.dk/forvir/. 

Institut for International Business Communication (IBC) og DANTeRMcentret, 
copenhagen business school (cbs)

Forskningsprojektet: Etablering af en dansk terminologi- og vidensbank, fase 1
der blev den 1. januar 2011 igangsat et forskningsprojekt ved cBS, ’etablering af en 
dansk terminologi- og vidensbank’, med henblik på at udvikle metoder og værktøjer, der 
kan bearbejde store mængder af tekst og uddrage den viden, som skal indgå i en dansk 
 terminologi- og vidensbank. Projektet er første fase i et større projekt, dantermbank-
projektet. Projektet har fået støtte fra VELUX FONDEN, http://veluxfonden.dk, 5 mio. kr. i 
3 år. Projektet omfattede tre delprojekter:

 1. Vidensindsamling

 a. Automatisk vidensekstraktion fra tekster 

 b. Automatisk samkøring og kvalitetssikring af eksisterende terminologiske data 

2. Vidensstrukturering og vidensvalidering 

3. Vidensformidling, dvs. brugergruppetilpasset adgang til termbanken.
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Herudover blev der arbejdet med følgende supplerende delprojekter:

udvikling af metadatataksonomi for terminologiske datakategorier:• 

Udvikling af en fleksibel datastruktur• 

Forslag til emneklassifikation • 

Brugerundersøgelser i to folkeskoler og et gymnasium• 

Oprettelse af en DanTermBank-database med data fra forskellige projekter (herunder • 
informationer fra Medicinsk Retskrivningsordbog under udarbejdelse af dr.odont. 
Ib Sewerin - p.t. 2068 artikler med dansk, latin og engelsk).

Projektet er gennemført af en forskergruppe under IBc i samarbejde med dANterm-
centret: Bodil Nistrup madsen (projektleder), Hanne erdman thomsen, tine Lassen, 
 Louise Pram Nielsen, Anna Odgaard, Pia Lyngby Hoffmann, Radu Dudici. 

DanTermBank-projektgruppen afholdt den 27. september 2013 Workshop om eye-
 tracking-forsøg, http://dantermbank.cbs.dk/dtb/nyheder/dantermbank_workshop_om_
eye_tracking_forsoeg.

DanTermBank-projektgruppen afholdt den 7. oktober 2013 Workshop on  users of 
 knowledge-based resources, http://dantermbank.cbs.dk/dtb/nyheder/dtb_workshop_2013.  

Som afslutning på fase I af dantermBank-projektet arrangerede projektgruppen den 8.-9. 
januar 2015 dels en konference med deltagere fra en bred offentlighed, inkl. deltagere 
fra virksomheder, myndigheder og EU-institutioner, jf. https://sf.cbs.dk/dtb_uk/events2/
closing_conference og http://dantermbank.cbs.dk/dtb/publikationer dels en workshop 
for forskere, jf. http://dantermbank.cbs.dk/dtb/nyheder/dantermbank_workshop_revea-
ling_hidden_knowledge_9_january_2015 .

Et konsortium bestående af Dansk Sprognævn, Institut for International Business Commu-
nication ved CBS og Institut for Design og Kommunikation ved Syddansk Universitet har 
udarbejdet et oplæg til etablering af en national vidensbank. 

Læs mere om dantermBank-projektet på http://dantermbank.cbs.dk/dtb og http://dan-
termbank.cbs.dk/dtb/nyheder.  En oversigt over projektgruppens publikationer findes på 
http://dantermbank.cbs.dk/dtb/publikationer.

Udgivelse af LSP Journal - Language for special purposes, professional 
communication, knowledge management and cognition
redaktører: Henrik Selsøe Sørensen (hovedredaktør), Bodil Nistrup madsen, Viktor Smith. 
Koordinator: Jeannette Ørsted. Findes på http://rauli.cbs.dk/index.php/lspcog.

Fagråd for fagsprog og sprogteknologi under Dansk Sprognævn
Medlemmer: Bolette Sandford Pedersen, Rie Kofoed, Lotte Weilgaard, Bodil Nistrup Mad-
sen, Dorthe Duncker, Philip Diderichsen, Sabine Kirchmeier-Andersen. Fagrådet har til for-
mål at udvikle og følge Sprognævnets initiativer inden for fagsprog og sprogteknologi.  
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dantermcentret

Udvikling og markedsføring af terminologi- og vidensmodelleringsværktøjet, i-Term
der arbejdes p.t. på 

udvikling af en ny version af i-model• 

udvikling af en termbase-app, som fx vil kunne anvendes til centrale begreber • 
inden for videnskabsteori

DANTERMcentret har i perioden deltaget i følgende samarbejder:
National Sundheds-it (Statens Seruminstitut)

Begrebsarbejde vedrørende medicinering • 

region midtjylland 

Review af datamodel i DNU-projekt vedr. sporbarhed og emneidentifikation • 

cuneco – center for produktivitet i byggeriet, bips 

Klassifikation af brugsrum• 

PFA PeNSIoN 

Kvalitetssikring af metadataregister indeholdende taksonomier, ontologier • 
og logiske datamodeller

Termbase og app til centrale begreber inden for videnskabsteori

I samarbejde med medarbejdere fra forskningsplatformen the ROCK under • 
IBC arbejdes der med begrebsafklaring, indlæsning af begreber i i-Term og 
udvikling af en app. der er udarbejdet projektansøgning.

Samarbejde med Danmarks bioanalytikeruddannelser 

Danmarks bioanalytikeruddannelser og deres fagforening D-bio har et • 
 ønske om udvikling af en webplatform for bioanalytikere og bioanalytiker-
studerende, hvor naturvidenskabelig viden inden for det bioanalytiske 
 område formidles på en let tilgængelig og systematisk måde. Dette søges 
opnået ved  udformning og implementering af en portal, Natural Science 
Web. der er udarbejdet projektansøgning.

Termbase til støtte for Nordisk Mobilitet

Fællesnordisk projekt med støtte fra NordPlus. Der arbejdes p.t. med  emnerne • 
uddannelse og arbejdsmarked og socialvæsen. termbasen vil kunne bidrage 
til at øge mobiliteten mellem de nordiske lande, særligt elever, studenter og 
jobsøgere. Den oprettes i i-Term, og vil blive tilgængelig via en søgeportal. 
Projektejer Norsk Språkråd.
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undervisning på cbs:
Bacheloruddannelsen•  i Engelsk og Organisationskommunikation (eoK): terminologi 
og termbaser fuldt obligatorisk kursus på 7,5 ectS.

Bacheloruddannelsen•  i European Business, 2 forelæsninger for 180 studerende på 
tværs af sprog (engelsk, fransk, spansk, tysk).

masteruddannelsen • cand.ling.merc. i tolk og translatør: valgfag i terminologi 
(fælles nordisk termdISt-kursus, 7,5 ectS).

Skræddersyede kurser udbudt af dANtermcentret i terminologi og vidensmodel-• 
lering. 

Institut for Design og Kommunikation, syddansk universitet

netværk

Forum for vidensmodellering i offentlig regi (FORVIR)
Institut for Design og Kommunikation deltager i netværket FORVIR, herunder i arbejdet 
med en taksonomi for fællesoffentlige begrebsrelationer.

tekom, Gesellschaft für Technische Kommunikation
Instituttet er medlem af tekom, Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom e.v.  
Medarbejdere er medlem af Tekom Danmark, stiftet 5. november 2012

Publikationer

Proceedings fra ToTh Workshop 2013
Institut for Design og Kommunikation var medarrangør af ToTh Workshop 2013: Verbal 
and nonverbal representation in terminology, København, Danmarks Grundforsknings-
fonds Center for Tekstilforskning (CTR), Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, d. 8. 
november. Proceedings fra  workshoppen udkommer i løbet af efteråret 2015. Se  www.
porphyre.org/workshop-toth/2013-en 

Communication and Language at Work (tidligere Language at Work)
Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Forbundet Kommuni  kation og Sprog samar-
bejder om udgivelsen af publikationen "Communication and Language at Work". Publi-
kationen er rent netbaseret og findes på Statsbibliotekets tidsskriftsserver på adressen 
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/claw. der udgives to årlige numre med forskellige 
temaer. Forgængertidsskriftet “Language at Work” (2009-2011) er stadig tilgængelig på 
adressen http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/law/index. Redaktionsgruppen ledes 
af lektor Peter Kastberg, Aarhus Universitet. De øvrige redaktionsmedlemmer er lektor 
Margrethe H. Møller, Syddansk Universitet, og konsulent Jørgen Christian Wind Nielsen, 
Forbundet Kommunikation og Sprog.
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undervisning på sdu
Obligatorisk fag på IVK (International Virksomhedskommunikation) med et • 
fremmedsprog, IT og Webkommunikation og IVK i to fremmedsprog: IKT i 
internationalt kommunikationsarbejde
Obligatorisk fag på CLM i kommunikationsdesign: Vidensstrukturering og • 
metodekompetence I: terminologi  
På BA-uddannelsen i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation•  indgår der 
terminologikomponenter i faget informationsanalyse og videns organisering

Center for leksikografi, Institut for erhvervskommunikation, Aarhus Universitet
Centret beskæftiger i øjeblikket 5 forskere. Dertil kommer et antal projektmedarbejdere 
og ordbogsmedarbejdere, der alle arbejder med leksikografi i teori og i praksis. Ved Center 
for Leksikografi er der udarbejdet en lang række ordbøger. Informationer om ordbøger, 
aktiviteter og publikationer findes på http://bcom.au.dk/research/academicareas/lexi-
cography/.

Forskningsmedarbejderne leverer forskningsbaseret undervisning i leksikografi til de 
i nternationale erhvervssproglige uddannelser, der udbydes på Institut for Erhvervs-
kommunikation, både på BA- og kandidatniveau. Undervisningen er integreret som  central 
teoretisk og praktisk komponent i følgende kurser: Oversættelsesteori- og metode samt 
Oversættelse af økonomisk, teknisk og juridisk fagkommunikation.

Igangværende projekter omfatter bl.a.:
de danske regnskabsordbøger

de engelske regnskabsordbøger

de dansk-engelske regnskabsordbøger

de engelsk-danske regnskabsordbøger

De Engelsk-Spanske Regnskabsordbøger (i samarbejde med International Centre for 
 Lexicography, university of Valladolid)

De Spansk-Engelske Regnskabsordbøger (i samarbejde med International Centre for 
 Lexicography, university of Valladolid)

de danske Internetordbøger

ordbog over Faste Vendinger

Fransk Vinordbog

engelsk-dansk Juridisk ordbog

De fleste ordbøger er tilgængelige via ordbogen.com.
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Af væsentlige publikationer kan nævnes:
Fuertes-olivera, P. A., tarp, S. (2014): Theory and practice of specialised online  dictionaries. 
Berlin/New York: De Gruyter Mouton.

Af øvrige aktiviteter kan bl.a. nævnes:
Center for Leksikografi afholdte 13.-15. november 2013 et internationalt symposium med 
titlen: ”International Symposium on Dictionaries of Economics”. Symposiet blev afholdt 
ved Aarhus universitet.

Professor Sven Tarp, leder af Center for Leksikografi ved Institut for Erhvervs kommunikation 
(BCOM), holdt efter invitation tale ved et særligt Symposium, som det Kongelige Spanske 
Akademi afholdt i november 2014, med temaet ”ordbøgernes fremtid i den digitale æra”.

Professor emeritus Henning Bergenholtz, tidligere leder af Center for Leksikografi ved 
 Institut for Erhvervskommunikation (BCOM), blev den 2. juli 2014 ved en ceremoni 
 udnævnt til æresprofessor ved Jinan Universitet i Guangzhou, Kina.
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statusrappOrt från finland   
2013–2015

KAtrI SePPäLä

Terminologicentralen TSK

Vid TSK finns 6 anställda (5 terminologer och 1 IT-planerare).

För 2015 har TSK fått 73 000 euro från undervisnings- och kulturministeriet för allmän nyttiga 
tjänster, såsom termbanken, biblioteket, och informations-, utbildnings-, råd givnings- och 
publiceringsverksamhet. Sedan början av 2015 publiceras tidskriften  Terminfo endast som 
en webbtidskrift.

TSKs resultat var 3 344,11 euro för 2014.

TSKs projekt under 2015

Tietotekniikan termitalkoot – den finska datatermgruppen
Tietotekniikan termitalkoot fortsätter sin verksamhet under 2015. Arbetet finansieras med 
undervisnings- och kulturministeriets medel. I arbetet deltar cirka 70 företag, samfund 
och privatpersoner. Hittills har cirka 570 finska termrekommendationer (med  engelska 
ekvivalenter) publicerats på Terminologicentralens webbplats.

Bank- och finansterminologi
Arbetet med bank- och finansterminologi har fortsatt sedan 2001 och hittills har cirka 1 
020 termposter publicerats i den avgiftsfritt tillgängliga termdatabasen på Terminologi-
centralens webbplats. Ordlistan innehåller finsk-, svensk- och engelskspråkiga termer 
och finsk- och svenskspråkiga definitioner. Under 2015 ska bank- och finanstermgruppen 
 mötas två eller tre gånger. Arbetet finansieras av de organisationer som deltar i projektets 
koordineringsgrupp.

FPA-termer
Terminologiprojektet med Folkpensionsanstalten (FPA) påbörjades under 2007. Den första 
upplagan av ordlistan FPA-termer – Hälsorelaterade begrepp (tSK 41) publicerades 2010, 
den andra uppdaterade upplagan FPA-termer – Hälsorelaterade begrepp, 2 upplagan (tSK 
44) 2012 och den tredje uppdaterade upplagan FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 
3 upplagan (TSK 46) sommaren 2014. Uppdateringsarbetet fortsätter under 2015.
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Undervisnings- och utbildningsordlista
Undervisnings- och kulturministeriet påbörjade terminologiarbete som en del av förunder-
sökningen av Servicehelheten för den som lär sig under 2010, inom Programmet för att 
påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati. Det första utkastet till ordlistan 
publicerades i början av 2011. Arbetet fortsätter under 2015 och det andra utkastet ska 
publiceras under sommaren.

Termer och ontologier för geografisk information
Projektet Termer och ontologier för geografisk information igångsattes på uppdrag av 
Lantmäteriverket. Projektets mål är att klargöra begrepp och rekommendera termer 
som  anknyter sig till direktivet om infrastruktur för rumslig information i Europeiska 
 gemenskapen (INSPIRE) samt stödja både utveckling av den nationella infrastrukturen 
för geografisk information och genomförande av den nationella strategin för geografisk 
 information. Under 2013 uppdaterades och utökades den andra upplagan av Ordlista 
för geoinformatik (TSK 42) som publicerades 2011 och den tredje upplagan av ordlistan 
 publicerades våren 2014. Arbetet fortsätter under 2015 och den första versionen av 
 ontologin är färdig för publicering. 

Terminologiarbete för JHS-rekommendationer för den offentliga förvaltningen om 
geodesi
Under 2013-2014 har Terminologicentralen deltagit i terminologiarbete för upp datering 
av JHSrekommendationer (JHS 153 samt JHS 154) om geodesi. Arbetet finansieras av 
finans ministeriet och har som syfte att reda ut begrepp som förekommer i de förenämnda 
rekommendationerna och ge termrekommendationer. Arbetet fortsätter under 2015.

Harmonisering av begrepp från JHS-rekommendationer för den offentliga 
förvaltningen
På finansministeriets initiativ påbörjade Terminologicentralen under våren 2011 ett ord-
liste projekt vars syfte är att samla ihop begrepp och definitioner inom JHS-rekommenda-
tionerna för den offentliga förvaltningen och harmonisera begreppen. Den första  versionen 
av JHS-begrepp publicerades i terminologicentralens termbank tePA under sommaren 
2013 och den andra under hösten 2014. Arbetet fortsätter under 2015.

Harmonisering av ordlistor för informationshantering inom socialvården
Under sommaren 2014 påbörjade Terminologicentralen TSK ett ordlisteprojekt vars  syfte 
var att göra en ordlista för informationshantering inom socialvården. Ordlistan omfat-
tar begrepp från följande ordlistor: Ordlista för klientinformationssystem inom social-
vården, Ordlista för en klassifikation av social service, Ordlista för klienthandlingar inom 
socialvården och Ordlista för ekonomiska klassifikationer inom socialvården. Begreppen 
 harmoniserades och uppdaterades vid behov. ordlistan blev färdig under våren 2015. 
Den innehåller 713 begrepp med finska termrekommendationer och definitioner. Or-
dlistan är tillgänglig på THL:s webbplats:  http://www.thl.fi/attachments/tiedonhallinta/
sosiaalialan_sanasto.pdf.
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Ordlista för löneadministration
Som en del av Programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati 
har arbets- och näringsministeriet tillsatt en arbetssektion för löneadministrations sam-
verkan. Tillsammans med arbetssektionen utarbetar Terminologicentralen en ordlista 
vars syfte är att harmonisera löneadministrationens begrepp och termer för att stödja 
dataöverföring inom löneadministrationen och underlätta rapportering till myndigheter 
liksom skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten och andra aktörer liksom försäkrings-
bolag och Statistikcentralen. Arbetet påbörjades under hösten 2013 och fortsätter under 
2015.

Mobilordlista
På våren 2014 påbörjades ett projekt som ska utarbeta en tilläggsdel för Mobilordlista 
(TSK 29). Idén för ordlistan kom från Kommunikationsverkets Terminologi-grupp och 
 projektet finansieras av deltagende organisationer från telekommunikationsbranschen. 
Syftet är att definiera nya begrepp som har med mobilteknik, -tjänster och -apparater att 
göra. Ordlistan omfattar 45 begrepp och ger termer på finska, svenska och engelska och 
 definitioner på finska. Projektet blev färdigt under våren 2015.

Ontologi för fostran i hållbar utveckling
På hösten 2014 påbörjades ett projekt för ontologisering av cirka 340 begrepp som har med 
miljöfostran att göra. Initiativet till projektet kom från Huvudstadregionens Återanvändn-
ingscentralen, Mappa-projekt (materialbank för miljöfostran i Finland) och Föreningen för 
Kulturarvfostran i Finland. Arbetet finansieras med miljöministeriets stöd. Ontologin blev 
färdig under våren 2015 och har publicerats på Nationalbibliotekets Finto-service: http://
finto.fi/keko/sv/.

Klassifikation av social- och hälsovårdstjänster
Institutet för hälsa och välfärd har anlitat Terminologicentralen utarbeta förklaringar för 
cirka 70 service som ingår i Klassifikation av social- och hälsovårdstjänster. Klassifikationen 
ska utnyttjas i Palveluvaaka-webbtjänsten där finska medborgare kan söka information 
om tjänster och serviceproducenter inom social- och hälsovården. Arbetet påbörjades i 
slutet av 2014 och blev färdigt i januari 2015. Därefter påbörjades ett annat projekt där 
Terminologicentralen tillägger synonymer och begrepp som har associativa relationer till 
tjänsterna i klassifikationen för att underlätta informationssökning. Detta projekt ska bli 
färdigt i augusti 2015.

Termbase til støtte for nordisk mobilitet
Arbetet för Termbase til støtte for nordisk mobilitet-projektet påbörjades vid TSK i början 
av 2015. Terminologicentralen har som uppgift att samla in begrepp med finska defini-
tioner och svenska ekvivalenter för projektets behov.

Utökning av AFO-ontologin
Terminologicentralen har i februari 2015 börjat utöka AFO-ontologin (publicerad av 
Helsingfors universitetets campusbiblioteket i Vik) på uppdrag av  Naturresursinstitutet. 
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 Institutet bildades i början av 2015 av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi, Skogsforskningsinstitutet, Viltoch fiskeriforskningsinstitutet samt statistik-
uppgifterna vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Eftersom den 
nya organisationen behöver en ontologi för att kunna stödja sin informationshantering 
och AFO-ontologin redan innehåller en del av begreppen som behövs, bestämde Natur-
resursinstitutet att ta AFO-ontologin i bruk. Terminologicentralen tillägger Naturresurs-
institutets viktigaste gemensamma begrepp till AFO-ontologin i samarbete med  experter 
från Naturresurs institutet och campusbiblioteket i Vik. Den första utökade versionen 
av AFO ontologin ska bli färdig under sommaren 2015 och ska publiceras på National-
bibliotekets  Fintoservice: http://finto.fi/.

Ordlista för fastighets- och byggbranschen
Miljöministeriet och Rakli rf har konstaterat att fastighets- ochbyg branschen behöver 
en harmoniserad ordlista för de mest centrala gemensamma begreppen. Terminologi-
centralen påbörjade arbetet på deras uppdrag under hösten 2014 då begreppen för ord-
listan valdes. På våren 2015 började arbetet med definitioner. Ordlistan ska omfatta cirka 
100 begrepp och ger termer på finska, svenska och engelska och definitioner på finska. 
Projektet beräknas vara färdigt under våren 2016.

Övriga projekt
terminologicentralen konsulterar Patent- och registerstyrelsens terminologiarbete.

Den terminologiska verksamheten vid språktjänsten vid statsrådets kansli 2013–2014
Språktjänsten vid statsrådets kanslis translatorsbyrå utför terminologiarbete inom stats-
förvaltningen och upprätthåller statsrådets termbank Valter (www.valter.fi), som är  öppen 
för alla. Målsättningen är att förenhetliga och standardisera den terminologi som  används 
i Finlands statsförvaltning både på nationalspråken och på främmande språk.  Dessutom 
ansvarar språktjänsten för de översättningar till främmande språk som behövs vid stats-
rådets kansli. Språktjänsten samordnar också det så kallade eSKo-nätverket, som är 
ett samarbetsnätverk för de finska översättarna och tolkarna vid EU:s institutioner och 
 finländska tjänstemän och experter. Syftet är att öka och förbättra samarbetet i term- och 
språkfrågor redan i det skede då EU-rättsakterna bereds och översätts.

Under perioden 2013–2014 utgavs en ny ordlista i Valter: Kommunal ordlista (fi-sv-en). En 
uppdaterad version av Domstolsordlistan (fi-sv-en-de-fr-ru) beräknas vara färdig om ett 
år.

På statsrådets kanslis webbplats (www.vnk.fi) publicerades bl.a. översättningsminnen 
(fi-en), månadens termer (fi-sv-en), termer om Effektivitets- och resultatprogrammet 
(fi-sv-en) och uppdaterade versioner av Lagstiftningsordlistan (fi-sv-en) och av ordlistan 
med statens ämbetsverk och inrättningar (fi-sv-en-fr-ru).

Språktjänsten samarbetar bl.a. med riksdagen, ministerier, statens ämbetsverk och 
 inrättningar, EU:s institutioner, Terminologicentralen TSK, Institutet för de inhemska 
språken, översättar- och tolkorganisationer och universitet. Språktjänsten deltar även i 
det terminologiarbete som syftar till att förbättra interoperabiliteten mellan informations-
systemen inom den offentliga förvaltningen.
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Aktuellt 2015:
Ministeriernas förvaltnings- och sakkunnigfunktioner slogs ihop till statsrådets förvaltnings-
enhet, som nledde sin verksamhet den 1 mars 2015 vid statsrådets kansli. till enheten 
överfördes även ministeriernas översättnings- och språktjänster, inklusive språktjänsten 
vid statsrådets kansli. Inom översättnings- och språksektorn vid statsrådets förvaltning-
senhet arbetar cirka 70 språkexperter. Ansvarsområdet består av följande tre enheter: 
stödenheten för språktjänster, svenska språkenheten och enheten för främmande språk.

Stödenheten för språktjänster ansvarar för utläggningen av översättnings- och språk-
tjänster på entreprenad och ger ministerierna råd i fråga om anskaffning av tolktjänster. 
Enheten ger även rekommendationer om termer på olika språk, analyserar och fastställer 
begrepp som ska användas i statsförvaltningen samt utarbetar ordlistor. Enheten upprätt-
håller statsrådets offentliga termbank Valter och ger råd i term- och språkfrågor. Dessutom 
organiserar stödenheten för språktjänster myndighetsspråkvården vid statsrådet. Stöden-
heten har 7 anställda varav 2 är terminologer.

Svenska språkenheten översätter utöver regeringens propositioner och författningar  också 
meddelanden och ministrarnas tal samt andra dokument som behövs vid ministerierna. 
Vid enheten finns också sekretariatet för statsrådets svenska språknämnd.

Av enheten för främmande språk får ministerierna översättningar till engelska och 
 ryska, engelska och ryska texter språkgranskade och redigerade samt tolkning till ryska. 
 ministerierna får också språkrådgivning i engelska och ryska av enheten.

Enligt Nationalspråksstrategin (2012) och Klart myndighetspråk – ett handlingsprogram 
(2014) ska statsrådets kansli tillsätta ett projekt för att utreda byggandet av en nationell 
termbank i Finland. 
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rappOrt fra island 
2013–2015

 ÁGúStA ÞorBerGSdÓttIr

Árni Magnússon-instituttet for islandske studier

Árni Magnússon-instituttet er et center for organiseret termarbejde i Island. Det giver råd 
og vejledning om terminologi.

termbanken orðabanki (<www.ordabanki.hi.is>)
Termbanken Orðabanki er en meget vigtig database. Banken indeholder en stor samling 
specifikke termbanker som termudvalg og enkeltpersoner har udarbejdet. Der kan man få 
et overblik over den islandske terminologi og forskellige nye ord fra det daglige sprog, og 
samtidig giver den adgang til oversættelser af udenlandsk terminologi og ordforklaringer. 

termbankens nuværende teknik er blevet 10 år gammel. der er interesse for at opdatere 
teknikken men det er svært at få midler til at udvikle en ny version. Det sidste halvår har 
studenter i Ingeniørvidenskap ved Islands universitet udviklet en app for Android-smart-
telefoner for termbanken. En beta-version er nu til rådighed for brugere (i Play store). 
 Sidste måned blev opnået økonomisk støtte fra Arbejdsformidlingen som gjorde det 
 muligt at ansætte en studerende i to måneder for videreudvikling og for at gennemføre 
fejlretning. Forhåbentligt kan appen publiceres i år.

Nu i juni 2014 er der ca 145.000 termposter i Termbanken. Nyt materiale bliver hele tiden 
tilføjet termbanken. Den seneste er samling med stadsnavne. Et termudvalg inden for 
adfærds psykologi har i nogle år arbejdet med en terminologisk samling og der håber man 
at blive færdig senere i år når man er færdig med at afklare oversættelsen af beslægtede 
termer. Terminologisk samling for fritidspædagogik, håndarbejde er ekempler på nyt mate-
riale der stadig er under bearbejdning. det forekommer at termudvalgene reviderer deres 
 terminologiske samlinger og tilføjer nye termposter.  Lægeforeningenes termudvalg har 
arbejdet på en harmonisering og revidering af medicinsk termino logi. udvalgets redaktør, 
læge Jóhann Heiðar Jóhannsson, har siden 2010 siddet i Árni  Magnússon-instituttet for 
islandske studiers lokaler for at gennemgå og rette Medicinsk terminologi som nu inde-
holder omkring 33 000 begreber. Sidste sommer ansatte Islands kunstmuseum (Listasafn 
Íslands) en medarbejder for at revidere en terminologisk samling for billedkunst og tilføje 
nye termer. 

Sidste sommer blev opnået økonomisk støtte fra Arbejdsformidlingen og Islands Ingeniør-
forening som gjorde det muligt at ansætte en studerende i to måneder til at arbejde på 
en terminologisk ordsamling inden for bygningsingeniørfaget, i år arbejdede studenten på 
termer og definitioner inden for beton.
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Man kan endvidere nævne at samlingen over plantenavne opdateres flere gange årligt med 
tilføjelser og at sidste år åbnede Termudvalg inden for Selskabet om Islands Geografiske 
Information (LÍSA) en ny version af terminologisk samling over geografiske informations-
systemer og relaterede ting på webben. 

udgivelser
Islandsk – engelsk – latinsk terminologisk samling for anatomi 
den terminologiske ordliste i anatomi er den tredje termsamling i den nye serie Íðorðarit 
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum som blev grundlagt i 2012.  Anatomisk 
terminologi indeholder ca. 500 termer med islandske definitioner og ækvivalenter 
på  engelsk og latin. I termsamlingen findes der termer om ben, led og muskler. Term-
samlingen opdeles i en systematisk ordnet-del med engelsk-islandske og islandsk-engelske 
 ordlister. denne opdeling skal opfylde forskellige behov som de er særligt interesserede 
i  menneskets anatomi kan have fx studenter, lærere og ansatte i sundhedssektoren. 
 Formålet med denne inddeling af ordlisten er at klargøre forskellen mellem begreber som 
ligger tæt på hinanden.

Samme termsamling udgives endvidere som e-bog (http://www.emma.is/is/products/ 
ordasafn-i-liffaerafraedi-i). I efteråret 2014 udkom 2. oplag af Anatomisk terminologi 
hvilket viser hvor godt den er blevet modtaget. der er interesse for at blive ved med at 
udgive disse termhæfter inden for medicin. Hvert hæfte indeholder ca. 500 termer.

Alle de tre termsamlinger (epidemiologisk terminologi, Statvidenskabelig terminologi og 
Anatomisk terminologi) fås både i trykt udgave og som (gratis) pdf-udgave. Kun Anatomisk 
terminologi er endvidere blevet udgivet som e-bog.

termudvalg
Der er registreret omkring 50 termudvalg, hvoraf halvdelen er aktive og deres aktiviteter 
er meget forskellige. Eksempler på nogle meget aktive og traditionsrige termudvalg er 
elektroingeniørernes termudvalg, det ældste aktive islandske udvalg (74 år), som stadig 
holder ugentlige møder, lægeforeningens termudvalg og det islandske vejdirektorats 
 termudvalg. 

Et eksempel på nye termudvalg som er aktive er Termudvalg inden for håndarbejde som 
blev grundlagt 2014, og termudvalg inden for fritidspedagogik som blev grundlagt 2013 og 
termudvalg for uddannelse som blev grundlagt i 2010. termudvalg inden for Forening for 
miljøvidenskab blev endvidere grundlagt i 2010, men har ikke været aktiv på det seneste, 
men nu arbejder man på at den igen bliver aktiv. 

Computertermudvalget inden for ISIP (The Icelandic Society for Information), som blev 
etableret 1968, nedlagde sit arbejde 2013 efter at have været aktivt i 45 år. For nylig blev 
der stiftet et nyt Computertermudvalg under ISIP, men det vides ikke om de har  påbegyndt 
arbejdet. Dette er et meget betydningsfuldt domæne og det er vigtigt  at fortsætte 
 udvalgets  arbejde.
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Nogle enkeltpersoner arbejder inden for terminologien. Her bør især nævnes: at bi-
olog Dóra Jakobsdóttir, som har stor erfaring fra sit arbejde i Botanisk Have i Reykjavík 
(Grasagarður reykjavíkur), har arbejdet med terminologien for islandske planter. mange 
 udenlandske planter har flere end ét islandsk navn, især fordi oversætterne ikke har haft 
adgang til noget komplet register over islandske plantenavne. Hvor der eksisterer mere 
end ét navn på en plante har man valgt et af dem som hovednavn, men bringer de andre 
som synonymer. Dette register er tilgængeligt i termbanken, <www.ordabanki.hi.is> og 
det opdateres flere gange hvert år.

Islands Udenrigsministeriums Oversættelsescenter er meget vigtigt terminologimiljø i 
 Island.

sprogrøgtsfonden
I år har syv termudvalg fået tildelt støtte fra Sprogrøgtsfonden. De er inden for disse 
emne områder: Elektroteknik (400.000 IKR), ingeniørvidenskab (500.000 IKR), geografisk 
informations system (300.000 IKR), arkæologi (400.000 IKR), håndarbejde (500.000 IKR), 
fritidspedagogik (500.000 IKR) og adfærdspsykologi (700.000 IKR).

terminologiforeningen
terminologiforeningen, som blev grundlagt i 2010, har som hovedformål at fremme 
 arbejdet inden for terminologi i Island og at repræsentere terminteresserede over for 
myndig heder og de institutter som i følge loven har det som deres opgave at fremme 
 arbejdet med terminologi. For at nå foreningens formål arrangerer man blandt andet 
 seminarer og diskussionsmøder for medlemmerne. Disse afholdes cirka fire gange om 
året.

uddannelse – undervisning
Árni Magnússon-instituttet / Islands Universitet deltager i det nordiske netværk Termdist: 
Siden 2008 har man inden for faget oversættelse ved Islands Universitet tilbudt et kursus i 
terminologi (5 ECTS). Árni Magnússon-instituttet giver desuden termudvalgene vejledning 
om udarbejdelsen af termsamlingerne.

Projekt
Árni Magnússon-instituttet for islandske studier deltager i det fællesnordiske projekt: 
 Termbase til støtte for nordisk mobilitet.

Islandsk sprogpolitik
I den islandske sprogpolitik (fra 2009) ligger hovedvægten på at styrke det islandske sprogs 
position i samfundet og at sikre at man kan udtrykke alt på islandsk.

Islandsk sprognævn arbejder nu på en statusopgørelse over hvilke af sprogpolitikkens 
målsætninger der er blevet til virkelighed, og resultaterne sendes siden til undervisnings- 
og kulturudvalget. 

Terminologi omtales i følgende paragraffer i islandsk sprogpolitik:
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Universiteter
der skal arbejdes på at styrke terminologisk arbejde indenfor alle islandske  �
 universiteter og indlede samarbejde om brugen af termer mellem de skoler som 
tilbyder studier i de samme fag. Det bedste resultat i terminologisk arbejde opnås 
hvis aktørerne får undervisning i videnskabelige arbejdsmetoder.

Videnskab og kundskab
Der skal indføres målrettet undervisning i terminologisk arbejde og sprogbrug for  �
termudvalgene eller faggrupperne. universitetslærere og andre der besidder kund-
skaber inden for bestemte discipliner skal opfordres til at arbejde på terminologi og 
det er vigtigt at terminologisk arbejde anerkendes på universiteterne og det akade-
miske samfund alment. (Se endvidere Oversættelse og tolkning).

Hvad angår ovennævnte paragraffer mener Islandsk sprognævn ikke at der her er sket 
nogen ændring siden sprogpolitikken blev vedtaget.

Det er vigtigt at der findes et islandsk ordforråd i oversættelsesvidenskab og et  �
 aktivt termudvalg.

At termbanker på webben bliver gjort stærkere og at de annonceres. �

Islandsk sprognævn mener at de eksisterende termbanker bør markedføres   så folk  �
bliver bekendt med dem. Dette muliggør deres vækst.

Islandsk sprogteknologi
I en omfattende undersøgelse, fortaget af Europa-projektet META-NET, omkring 30 
 europæiske sprogs position inden for computer og IT-faget viste det sig at det islandske 
sprog ikke har den software og de databaser som gør det muligt for sprogbrugerne at 
bruge deres modersmål alle vegne inden for IT. Dette omfatter al slags teknologisk støtte 
til sproget, for eksempel stavekontrol og grammatiktjekker, oversættelsesprogrammer, 
teknik til kommunikation foruden alle former for sproglige databaser.

Brugen af sproget til at styre computere vil vokse støt i de kommende år og det er nød-
vendigt at gøre sig klart hvilke konsekvenser dette har for det islandske sprog. Islandsk står 
stærkt, men hvis udsatte domæner tabes er sproget i fare.

Handlingsplan for brugen af islandsk i digital informationsteknologi
Sidste forår vedtog Altinget at pålægge undervisnings- og kulturministeren at nedsætte 
et specialistudvalg til udarbejdelse af en handlingsplan for at gøre islandsk brugbart i 
den digitale informationsteknologi. Udvalget blev nedsat i september 2014 og afleverede 
sit forslag i desember sammer år. Handlingsplanen indeholder en dateret oversigt over 
 mulige tiltag, budget og finasiering.

Sprogteknologisk fond
I desember 2014 har Altinget givet en bevilling på 15 M islandske kroner for sprogtekno-
logiske projekter. Nu har undervisnings- og kulturministeriet etableret et sprogteknologist 
fond for at administrere pengene. Ansøgningsfrist er 18. juni 2015.
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Almannarómur
Almannarómur er en selvejende institution til støtte til sprogteknologi for islandsk som blev 
etableret i juni 2014. Institutionen har arbejdet på at skaffe midler for at kunne  begynde 
sin virksomhed. Formålet med Almannarómur er at sikre at det islandske sprog er på lige 
fod med andre sprog i teknikkens verden og at beskytte det islandske sprog. 

For at dette kan blive til virkelighed vil Almannarómur skabe og udvikle sprogteknologiske 
redskaber for islandsk (som taleanalyse, maskineoversættelses, informationssøgningssy-
stemer, dialog-systemer, talesyntese, retskrivnings- og sprogbrugsvejledning). Almanna-
rómur vil sende en ansøgning til det Sprogteknologiske fond for at lave en protype til 
telasyntese.
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rappOrt fOr nOrge 
2013–2015

JAN HoeL

 Språkrådet i Norge

generelt
Språkrådet har nasjonalt samordningsansvar for terminologi.

Språkrådet er omorganisert siden 1. januar 2014. Det er opprettet tre fagseksjoner.  Arbeid 
med terminologi og fagspråk er lagt til Seksjon for fagspråk og språk i samfunn og  høyere 
utdanning, nedenfor kalt bare ”seksjonen”. Det kan merkes en viss oppsplitting av arbeidet 
med terminologi ettersom de tre medarbeiderne i den tidligere terminologitjenesten ikke 
lenger utgjør en atskilt enhet. Seksjonen retter i stor grad sin oppmerksomhet mot språk og 
språkbruk i høyere utdanning ("parallellspråklighet") og i næringslivet (også klarspråk).

Språkrådets direktør sa opp sin stilling med umiddelbar virkning i begynnelsen av januar 
2015. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 19. juni.

Det arbeides med en språklov i Kulturdepartementet. Den vil tidligst være ferdig  sommeren 
2016. denne rapporten gjelder norsk språk i Norge.

§

det foregår terminologisk virksomhet særlig i oslo(-området) og Bergen.

Ved Universitetet i Bergen (UiB) er det for tiden ingen terminologisk aktivitet, mens 
Norges handelshøgskole (NHH) i samme by har både undervisning, forskning og utvikling 
på  området samt noe praktisk terminologiarbeid, blant annet med Maritim ordbok (se 
nedenfor).

I Oslo utgjør Standard Norge (SN) og Utenriksdepartementet (UD) viktige terminologimiljøer 
ved siden av Språkrådet.

Ved Universitetet i Agder (UiA) i Kristiansand er det ingen terminologiaktivitet ved landets 
eneste fagoversetterstudium, men terminologi inngår som en naturlig del av arbeidet med 
fagtekster i studiet.

Det foregår terminologiutvikling og -registrering i noen andre institusjoner og prosjekter, 
for det aller meste i offentlig sektor, bl.a. i emneordprosjekter i biblioteksammenheng.

Det er et problem at det ikke er mulig å oppnå forskningsmidler til å utvikle og vedlikeholde 
terminologiressurser, bare til infrastrukturkartlegginger. Det er også et generelt problem 
at det å skrive faglærebøker for høyere utdanning ikke er meritterende i universitets- og 
høyskolesektoren.
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Med søknadsfrist 1. september 2014 lyste Kulturdepartementet ut ca. 4 mill. NOK til språk-
prosjekter. Fire terminologiprosjekter fikk støtte på i alt ca. 1,3 mill. NOK:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta �
omsetjing av medisinsk og helsefagleg terminologisystem ("meSH på norsk")
480 000 NoK

Standard Norge �
utvikling av norsk ikt-terminologi 
600 000 NoK

universitetsbiblioteket i Bergen �
utvikling av nynorske fagtermar i realfagleg terminologisystem
120 000 NoK

Noregs handelshøgskole m.fl. �
Maritim ordbok
100 000 NoK

språkrådet
Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høgre utdanning
Fagrådet er fra 2015 ett av Språkrådets tre fagråd, etter sammenslåing av de to tidligere 
fagrådene for hhv. terminologi og fagspråk og samfunn og høyere utdanning. Fagrådet 
skal være samfunnsforankring og idé- og kunnskapsbase for seksjonen og Språkrådet på 
de aktuelle områdene. Fagrådet har seks eksternt oppnevnte medlemmer og ett medlem 
fra seksjonen som også er fagrådets sekretær. det er nå tre eksterne medlemmer som 
representerer terminologi og fagspråk, altså en halvering i forhold til tidligere.

Seksjonen
Seksjonen lyste ut prosjektmidler til arbeid med terminologi i universitets- og høyskole-
sektoren sent på høsten 2014. Det kom inn ni søknader, og man valgte å støtte prosjektet 
«Fagtermer i kjønnsforskning». Prosjektet er toårig og er forankret i Nasjonalt fagråd for 
kjønnsforskning (se punktliste under).

Seksjonen koordinerer nasjonal aktivitet innenfor terminologi:

gir råd og veiledning• 

yter praktisk hjelp• 

tar initiativ• 

informerer (nyhetsbrev fra 2011) og nettsider: • http://www.språkrådet.no/Tema/
terminologi-og-fagspraak/)

gir ut skriftserien • Terminologen

termdatabasen ”Språkrådets termwiki” er videreutviklet til å kunne håndtere flere • 
språk, fra Norden og europa for øvrig
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i termwikien er det lagt inn termer fra fire prosjekter, og et femte prosjekt med • 
termer fra kjønnsforskning er under oppstart

Ett av prosjektene (• Kjemisk terminologi) er planlagt videreført med ca. 120 nye 
termer

administrerer en datatermgruppe• 

deltar i styrende organer i Nordterm, eAFt og Infoterm• 

Seksjonen deltar i ulike prosjekter, bl.a.:

Termbase til støtte for nordisk mobilitet•  med deltakelse av Språknemndene i dan-
mark, på Island, i Norge og i Sverige. Språkene er finsk (begge varieteter), dansk, 
islandsk, norsk (begge målformer) og svensk (begge varieteter). dANterm centret, 
terminologicentrum tNc og terminologisentralen deltar også i prosjektet  gjennom 
nasjonale arbeidsgrupper. Prosjektet har en referansegruppe som består av 
 representanter fra Hallo Norden, Nordjob og Grensehinderrådet. I første omgang 
arbeides det med samfunnsområdene utdanning og arbeidsmarked, senere også 
helse og rettsvesen. Prosjektet har en tidsramme på to år og mottar økonomisk 
støtte gjennom Nordisk ministerråds Nordpluss-program.

MeSH•  (Medical Subject Headings) blir oversatt til norsk ved Helsebiblioteket.no i 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.  Med tilstrekkelig finansiering ser 
tidsplanen slik ut:

oversettelse av alle 27 500 eng. "MeSH" med begrepsforklaringer innen 2017• 

nå ca. 18 500 norske "MeSH", som tilsvarer ca. 60 000 norske "termer" – og • 
en del begrepsforklaringer

de siste ca. 8 000 norske meSH og norske begrepsforklaringer innen 2017• 

en relevant institusjon i UoH-sektoren skal etter planen videreføre arbeidet, • 
med oppdatering og forbedring av norske meSH fra 2017

”KBT” – Kollegiet for brannfaglig terminologi (offentlige og private virksomheter • 
deltar): http://www.kbt.no/)

”TAF” – Terminologi for akutt forurensning (Kystverket): • http://www.afterm.no/

”UHR-basen” – Universitets- og høgskolerådets base for studieadministrativ termi-• 
nologi for sektoren

Nasjonalbiblioteket − Web-Dewey på norsk
Nasjonalbiblioteket er i ferd med å sluttføre arbeidet med oversettelsen av den  fullstendige 
utgaven av DDC 23 (Deweys desimalklassifikasjon) til norsk. Klassifikasjonssystemet, som 
dekker alle fagområder, og som omfatter over 100 000 fagtermer, er blitt oversatt av en 
redaksjonsgruppe ved Nasjonalbiblioteket bestående av bibliotekarer, fagoversettere og 
fageksperter.
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Lanseringsdato for klassifikasjonsverktøyet er tidlig høst 2015, og samtlige bibliotek i 
Norge som bruker Dewey, vil få opplæring i bruken av verktøyet i løpet av fjerde kvartal. 
Samtidig med lanseringen av verktøyet kommer et åpent søkeverktøy for sluttbrukere som 
baserer seg på den norske oversettelsen. Her vil det være mulig å søke på emner ved hjelp 
av norske termer, og på den måten få et innblikk i hva slags ressurser som finnes innen 
ulike emner i norske biblioteker. det blir også mulig å søke på de opprinnelige engelske 
termene og få oppgitt de norske oversettelsene av dem.

universitetet i bergen (uib)
Det er for tiden ingen undervisningstilbud i terminologi og heller ingen annen nevneverdig 
terminologisk aktivitet.

universitetet har koordineringsansvar for infrastrukturprosjektet CLARINO, som støttes 
økonomisk av Norges forskningsråd (NFr) med 25 mill. NoK i perioden 2013–2017.  cLArINo 
omfatter alle aktuelle språkvitenskapelige forskningsmiljøer i Norge og er norsk del av 
det felleseuropeiske prosjektet CLARIN (common Language resources and  technologies 
 Infrastructure). Gjennom prosjektet skal det bygges opp en felles infrastruktur for norske 
språkdatabaser som skal koples opp mot øvrige tilsvarende europeiske databaser.

et delprosjekt i cLArINo gjelder kartlegging av foreliggende norske terminologiressurser, 
se ”NHH” like nedenfor.

Det ble opprettet en språktjeneste på prosjektbasis i universitetsadministrasjonen i august 
2010 med en koordinator i 100 % stilling bortsett fra det første året, da stillingen utgjorde 50 
%. Prosjektet opphørte 31.12.2014. Det ble gjort lite eller ingenting på terminologi området.

Prosjektkoordinatoren skulle videreutvikle språktjenestetilbud for ansatte ved UiB, dvs.:

utarbeide system/rutiner for administrativ og praktisk tilrettelegging av informasjon • 
(inkl. nettside), service, tjenester og tilbud i forbindelse med språktjenesten. 

utvikle en nettside for språktjenester (språkportalen) ved UiB• 

norges handelshøgskole, nhh
Undervisning

Nettbasert masterkurs i terminologi tilbys av Institutt for fagspråk og inter kulturell 
kommunikasjon siden 2005 i samarbeid med det nordiske Termdist-nettverket 
(7,5 studiepoeng). Kurset har fortsatt god oppslutning fra alle de nordiske  landene. 
Kurset ble ikke gitt i 2014, men blir tilbudt igjen høsten 2015.

Det ble 2013–2014 innført et nettbasert masterkurs i juridisk oversettelse,  ”Jurdist” 
(15 studiepoeng). Kurset ble tilbudt på språkene fransk, spansk og tysk. Det var 36 
påmeldte studenter, og 26 kandidater besto. Kurset vil bli tilbudt på nytt høsten 
2015, da også med engelsk.

I tillegg til Termdist og Jurdist tilbyr NHH et bachelorkurs i terminologi (SPIK 102,  tilsvarende 
7,5 studiepoeng). Dette kurset inngår i en fellesgrad som er blitt gitt i samarbeid med UiB. Pro-
grammet er imidlertid nå besluttet nedlagt, og siste terminologikurs vil bli gitt høsten 2015.
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Ut over dette gis helgekurs i fagoversettelse rettet mot translatørkandidater og termino-
logikurs for tolketjenesten i Bergen. 

Publikasjoner/formidling

Terminologi og fagspråk er ett av forskningsområdene ved instituttet, og medarbeiderne 
publiserer og formidler jevnlig på området.

CLARINO (se også under Universitetet i Bergen ovenfor)
terminologidelen av cLArINo er kommet godt i gang. Prosjektets arbeidspakke 7 ("ter-
minology integration") har som mål å tilgjengeliggjøre norske terminologiressurser i en 
felles infrastruktur. Termportalen er opprettet på nettstedet www.terminologi.no. Her vil 
flest mulig eksisterende termbaser bli samlet på én felles søkeside. Det siste året er det 
brukt en del tid på å ferdigstille redigeringsapplikasjonen som skal brukes til terminologi-
håndtering.

I portalen inngår nå ressurser fra Norges handelshøgskole, Fagbokforlaget, uni research 
(Bergen), Tolketjenesten i Bergen, m.fl. Ressursene omfatter bl.a. termbasene KB-N, NOT, 
RTT, Norskdok, Tolking og Norsk-tysk juridisk ordbok. 

Samarbeid med Norges Bank om terminologiutvikling og korpusbygging
NHH har inngått et samarbeid med Norges Bank om å utvikle terminologi innen 
makroøkonomiske og finansøkonomiske fag. Et overordnet mål for prosjektet er å 
gjøre eksisterende og nye termer tilgjengelige via NHH Termbase og Term portalen 
(http://www.terminologi.no), slik at et harmonisert begrepsinnhold og terminologi 
blir tilgjengelig nasjonalt. Så langt har samarbeidet dreid seg mest om å bygge opp 
et søkbart korpus bestående av en rekke av Norges Banks offisielle  dokumenter. 
 Korpuset vil bli tilgjengeliggjort slik at det kan brukes som verktøy av f.eks.  studenter 
og oversettere. Neste steg vil være å ekstrahere terminologi fra tekstene og gjøre 
den tilgjengelig i Termportalen.

universitetet i agder (uia)
det gis ingen undervisning i terminologi som sådan, selv om terminologi i fagtekster 
 tematiseres i undervisning og praktiske øvelser. 

de siste årene har antallet uteksaminerte tredjeårskandidater ligget rundt 20. 

For tiden er det undervisning bare i oversettelses paret engelsk–norsk.

standard norge
Ved Standard Norge pågår kontinuerlig terminologiarbeid i forbindelse med utarbeidelse av 
norske standarder, utarbeidelse av europeiske og internasjonale standarder, og  oversettelse 
av europeiske og internasjonale standarder til norsk. Omfanget av arbeidet er vanskelig å 
tallfeste, men praktisk talt samtlige standarder inneholder termer og  definisjoner.

Det er en tendens at eldre nasjonale standarder blir erstattet av nye europeiske eller 
i nternasjonale standarder. en stor del av disse standardene utgis som Norsk Standard med 
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engelsk tekst. Ofte er det bare standardens tittel som er oversatt. Antall standarder som 
oversettes til norsk hvert år, er synkende.

Standard Norge gjennomfører i 2015 et prosjekt med støtte fra Kulturdepartementet. 
Sikte målet er å fastsette og publisere norskspråklig terminologi i tilknytning til s tandarder 
som utgis som Norsk Standard på engelsk. terminologien vil i hovedsak bli publisert i 
term banken SNORRE, men det er også åpnet for at norske termer kan publiseres som 
«nasjonalt tillegg» til ellers engelskspråklige standarder.

termbanken SNORRE ble i 2014 «rammet» av en feil som oppsto i forbindelse med  endring 
av datasystemet ved Standard Norge. Dette medførte blant annet at indekseringen av 
SNORRE var ufullstendig. Det meste av dette er løst, og ordinær bruk av SNORRE fungerer 
i all hovedsak problemfritt.

Redigeringsfunksjonaliteten i SNORRE er imidlertid stadig under utbedring. Dette har med-
ført at det siden begynnelsen av 2014 nesten ikke er lagt inn nytt. En god del  materiale 
 ligger således og venter på innlegging, inklusive terminologi i tilknytning til prosjektet som 
er nevnt ovenfor. SNORRE inneholder nå omkring 56 000 termposter, de fleste med termer 
på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk, en god del også med termer på tysk og fransk.

utenriksdepartementet (ud)
Det er to enheter i UD som utfører terminologiarbeid i tilknytning til oversettelse:

Seksjon for oversettelsestjenester
Seksjonen har registrert terminologi i mange år, til å begynne med i termlister som er 
 tilgjengelige internt ved hjelp av et søkeprogram. De to siste årene er det blitt registrert ny 
og kvalitetssikret terminologi i termbasemodulen i oversettelsesprogrammet Multitrans. 
I denne basen er det nå 109 termposter med 323 ulike termer, hvorav 160 norske og 163 
engelske.

Basen er foreløpig bare til seksjonens eget bruk. UDs ”lingo” er svært spesiell og følge-
lig ikke alltid like anvendelig for det store publikum. Etter hvert vil sannsynligvis deler av 
 innholdet bli gjort tilgjengelig for ansatte i departementet og kanskje også for seksjonens 
«faste» frilansere.

Enhet for EØS-oversettelse – EØS-EU-basen
Oppbyggingen og utviklingen av EØS-EU-basen ble påbegynt i 1990. Den har vært gratis 
tilgjengelig på Internett siden 2002. Terminologiarbeidet har vært og er en integrert del 
av oversettelsesarbeidet som ble påbegynt i forbindelse med forhandlingene om oppret-
telsen av et europeisk økonomisk samarbeidsområde (eøS).

Statistikk per 15.9.2014:
antall begreper/poster: 42 718• 
ca. 170 000 termer på fransk og engelsk samt bokmål • og/eller nynorsk.
70 ulike bruksområder i tillegg til det juridiske• 

EUs regelverk, som består av såkalte rettsakter («lover»), foreligger på alle medlemsstatenes 
24 offisielle arbeidsspråk, men enheten bruker parallelle rettsakter på fransk og engelsk 
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som kildetekster. Oppgaven er å oversette til norsk, bokmål eller nynorsk, de deler av eus 
regelverk som innlemmes i eøS-avtalen og dermed gjennomføres i norske lover og for-
skrifter. Siden dette betyr oversettelse av svært store tekstmengder, ble EØS-EU-basen 
først og fremst utviklet som et hjelpemiddel for å kunne oppnå standardiserte  oversettelser 
med entydig og konsekvent norsk fagterminologi. Basen er derfor resultatet av et meget 
omfattende oversettelses- og terminologiarbeid som har pågått i mange år, og den utvides 
og oppdateres kontinuerlig.

EØS-EU-basen har vært gratis tilgjengelig på Internett siden 2002. Både oversettere, stats-
forvaltningen, jurister og næringslivet viser stor interesse for nettstedet. Basen brukes 
aktivt som søkeverktøy av mange ulike miljøer og er landets eneste termsamling der EØS- 
og EU-terminologi er samlet på ett sted. Basen er en interaktiv terminologidatabase, noe 
som bl.a. innebærer at også eksterne oversettere har redigeringsrettigheter og kan legge 
inn termer i basen.

Basen har lenker til de offisielle norske oversettelsene av rettsaktene slik at man kan hoppe 
fra en godkjent norsk term i basen og inn i teksten(e) der termen er brukt. de norske over-
settelsene ligger i en tekstsamling knyttet til basen.

ud koordinerer eøS-arbeidet, men arbeidet berører i like høy grad andre departementer 
og etater, for de har ansvar for terminologien på sine respektive fagområder og dermed 
også for terminologien i de norske oversettelsene. Enheten har et utstrakt samarbeid med 
ulike fagetater som hjelper til med å avklare begreper og fastlegge og godkjenne norske 
termer.

De ansatte i enheten er i hovedsak filologer, fagoversettere og translatører, men også noen 
jurister har arbeidet i enheten. Enheten beskjeftiger nå

10 oversettere/tekstrevisorer i enheten. Én av dem har et spesielt ansvar for over-• 
settelse til nynorsk og for nynorsk terminologi.
1 terminolog som har hovedansvaret for opplæring i termregistrering og terminolo-• 
giarbeid, utvikling og oppdatering av basen, gjennomføring av terminologien i over-
settelsene og kontakt/samarbeid med fagdepartementene og -etatene.
8 tekstrevisorer i det såkalte Etterslepsprosjektet. De er ansatt for en periode på • 
tre år fra 2013/2014. De har faddere i opplæringsfasen, men det er en bratt læring-
skurve siden deres oppgave er å få ned etterslepet. Det har vært et etterslep på 5 år!
eksterne oversettelsesbyråer og oversettere:• 

2 byråer (med flere oversettere hver)
3 frilansere
Alle de eksterne må gjennom anbudsrunder og prøveoversettelser før de får 
 kontrakt/oppdrag.

Basen inneholder norske termer med ulik status som endres fortløpende, mens tekst-
samlingen bare inneholder offisielle norske oversettelser.
Arbeidet er helt avhengig av et godt samarbeid med fagekspertene for å kunne avklare 
begreper og finne gode norske ekvivalenter. Dette samarbeidet byr også på en god del 
utfordringer. En stadig større del av EUs regelverk består av forordninger. Siden det er 
eneste type rettsakt som tas direkte inn i norsk lovgivning, vil fagekspertene mye oftere 
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ha en mening om hva som bør stå i oversettelsene. De vil gjerne at terminologien skal 
 sammenfalle med den de selv har brukt i norske lover og forskrifter, selv om den ikke alltid 
er konsekvent eller god.

Påvirkningen fra engelsk blir stadig kraftigere, også i oversettelsene og i termarbeidet. 
Den gjør seg dessuten også gjeldende gjennom diverse «automatiske» programmer 
som brukes, som f.eks. Trados og Studio. Disse programmene benytter engelsk som ut-
gangsspråk.
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 rappOrt från sVerige  
2013–2015 

ÅSA HOLMÉR

Terminologicentrum TNC  

Sammanfattning 

Det är ingen överdrift att säga att de senaste två åren har präglats av personalförändringar 
i form av pensionsavgångar. Urban Hurtig och Gunnel Johansson lämnade TNC i tät följd, 
och i februari 2014 slutade Anna-Lena Bucher efter 40 års tjänstetid, varav drygt 10 år 
som vd. Att Anna-Lena slutar är förstås en mycket stor omställning för hela TNC, och det 
förändringsarbete som det innebär kommer att pågå under lång tid. Och i december 2014 
slutade claudia dobrina. 

Uppdragsverksamheten är i stort sett oförändrad, med uppdrag främst från det  offentliga. 
Uppdragen kan delas in i två huvudgrupper. I den första gruppen är målet att reda ut 
begrepp för att komma fram till definitioner och termer som ska underlätta kommunika-
tionen mellan människor som är verksamma inom ett fackområde. Hit hör uppdrag för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Universitets- och högskolerådet, och 
det typiska användningsområdet är skrivna texter, t.ex. rapporter och instruktioner som 
ska kunna tolkas entydigt. I den andra gruppen är det långsiktiga syftet att säkerställa 
kvaliteten på datoriserad information. Det kan handla om klassifikationer (som för  Sveriges 
Kommuner och Landsting) eller informationsmodeller (som för Socialstyrelsen och Försva-
rets materielverk). Syftet med dessa är att göra tydligt vilken information som ska lagras, 
och för att komma fram till det är den terminologiska metoden ett verkningsfullt stöd. I 
dessa uppdrag har TNC ofta samarbetat med informatiker och verksamhetsanalytiker, ett 
samarbete som varit mycket fruktbart och utvecklande. 

Nordterm 2013 var en stor händelse för TNC, som både innebar mycket  förberedelser 
och hårt arbete, men som även gav mycket energi och nya lärdomar och insikter. 
 Utvärderingarna som lämnades in var positiva. 

En annan händelse av mer omstörtande karaktär var det besked TNC fick i oktober 2014 av 
regeringen: man ville sänka TNCs statsanslag rejält från 2016, från 4,3 miljoner kronor till 
cirka 250 000 kronor. Det var ett besked som var helt oväntat och som kom som en chock 
för oss alla. Efter många turer ändrade sig regeringen och lovade i april 2015 att TNC skulle 
få bibehållet statsanslag för 2016 och att man i samråd med TNC vill göra en översyn över 
hur terminologi och fackspråk ska hanteras i Sverige. 
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publicerat 
2013 medverkade TNC i boken ”Från ett språk till ett annat” som gavs ut av Språkrådet i 
Sverige. TNCs text behandlade översättarens terminologiarbete. 

I tidningen Facköversättaren har TNC publicerat flera artiklar om översättarens term-
arbete, senast en som behandlade vilka terminologiska källor en översättare använder 
och hur översättaren värderar dessa. Från våren 2015 kommer termfrågor ställda till TNC 
att finnas med i Språktidningen. 

exempel på uppdrag 

Försvarets materielverk, FMV 
TNC har medverkat i utredning av begreppen i de referensdata som finns för standarden 
PLCS, Product Life Cycle Support, som FMV ska tillämpa. Syftet med projektet är att 
 effektivisera hanteringen av all produktrelaterad information och i förlängningen bygga 
upp en termbank. Projektet avslutades till sommaren 2014. 2015-06-08 

Inera 
HSA Nationell katalogtjänst är ett stort nationellt projekt som syftar till att skapa en 
 elektronisk informationskälla med kvalitetssäkrade uppgifter om personer, enheter och 
funktioner inom vård och omsorg. TNC medverkar kontinuerligt i arbetet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
Flera olika mindre uppdrag har utförts, t.ex. granskning av svenska termer för CBRNE-
ordlistan och terminologi för ärendehantering. Ett större arbete har också pågått, lett av 
Socialstyrelsen med TNC-medverkan. Arbetet mynnade ut i en rapport där MSB föreslogs 
ta ett nationellt ansvar för terminologi inom samverkansområdet skydd, undsättning och 
vård. 

Nordisk termbase 
En termbas för att främja mobilitet inom Norden ska tas fram av de olika samarbets parterna 
inom Nordterm tillsammans med de nordiska språkcentralerna. Arbetet  fortsätter under 
hösten 2015. 

Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är en stor och viktig samarbetspartner för TNC. Under perioden har vi 
bland annat arbetat med enstaka utredningar om begrepp som ordination, boende och 
brukare. TNC deltar också i större arbeten som den pågående revideringen av NI (nationell 
informationsstruktur) där begreppsmodellen NI ska ensas med fackspråket i Socialstyrels-
ens termbank. Andra större uppdrag handlar om läkemedelsterminologi, traumavård och 
administrativa aktiviteter i socialtjänsten. 



201Forvaltning af fagsprog i samfundet

Städteknisk ordlista kom i ny utgåva under våren 2015.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
TNC arbetar kontinuerligt i en arbetsgrupp där olika nationella kvalitetsregister ensas. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) 
Ett kontinuerligt arbete drivs i förvaltningen av svensk-engelsk ordlista för högskole-
utbildning, som tNc arbetat med sedan 2007. ordlistan innehåller nu drygt 1 500 term-
poster, och finns tillgänglig i Rikstermbanken. 

utbildning 

Universitet och högskola 
För Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet har TNC hållit två längre kurser 
i fackspråk och terminologi på masterutbildningarna av översättare och tolkar.Vi har också 
hållit flera föreläsningar och kurser vid olika utbildningsprogram vid flera universitet, t.ex. 
språkkonsultprogrammet i Stockholm och Umeå, retorikprogrammet på Södertörns hög-
skola, språkvetarprogrammet i Uppsala, textdesignprogrammet vid Mälardalens högskola 
och vid olika översättarprogram runtom i landet. 

Öppna kurser 
TNC håller öppna kurser i våra egna lokaler. Under perioden har vi hållit kurs vid nio 
 tillfällen och haft sammanlagt 60 deltagare. 

Beställda kurser och föreläsningar 
Flera kortare och längre kurser och föreläsningar har hållits för t.ex. Försvarsmakten, 
Riksdagsförvaltningen, två olika teknikinformationsföretag och Sveriges facköversättar-
förening.

Seminarium om begreppsanalys 
Den 17 mars genomförde TNC tillsammans med Ersta Sköndal Högskola ett seminarium om 
olika metoder för begreppsanalys. Gäst och föreläsare på seminariet var Anita   Nuopponen 
från Vasa universitet. Deltog gjorde, förutom TNCs medarbetare, forskare och studenter 
från Ersta Sköndal Högskola. Vi följde sedan upp seminariet med en diskussion internt på 
tNc. 

seminarium om svenska och engelska i högre utbildning 
Den 1 april hölls ett tvåtimmars seminarium för Terminologifrämjandet. Två talare del-
tog: Michael Cimbritz talade om svenska termer i avhandlingssammanfattningar, och Linus 
Salö om engelska i högre utbildning och forskning. De talade för ett tjugotal åhörare. 
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Internationella kontakter 
Nordtermdagarna arrangerades i juni 2013 av tNc. • 

I samband med EAFTs årsmöte 2013 ordnades ett tvådagarsseminarium om kognitiv • 
terminologi och nationella termbanker (där bl.a. Rikstermbanken presenterades). 
TNC bidrog genom Henrik Nilsson med presentationen ”All in – or not?” Presenta-
tionen har också publicerats på webben. 

Anna-Lena deltog den 7 november 2013 med ett föredrag i symposiet ”Symposium • 
on National Languages and Terminology in Higher Education, Science &  Technology”. 
Hon berättade om språksituationen för de högre utbildningarna i Sverige, särskilt 
med fokus på terminologifrågorna. Symposiet anordnades av eAFt, eLeto (grekiska 
terminologiorganet), the National and Kapodistrian University of Athens och the 
university of cyprus. 

Anna-Lena Bucher var inbjuden att tala vid ett seminarium på Norges Handels-• 
høyskole - NHH den 26 november 2013 ”Fra idé till handling i språkpolitikken”. 
 Seminariet handlade om den ökande användningen av engelska i den högre 
 utbildningen, dess konsekvenser och vilka åtgärder som vidtas för mer parallell-
språkighet. Anna-Lena berättade om situationen i Sverige, särskilt vad gäller 
lärosätenas hållning i terminologifrågor. 

En delegation från TNC besökte TSK den 9/5 2014. • 

I juni 2014 var Anna-Lena Bucher, TNCs förra vd, inbjuden till en översättar konferens • 
i Wales för att tala om TNC och terminologiarbete i Sverige, särskilt med  betoning 
på vad TNC har gjort och gör för facköversättare både vad gäller ordlistor och 
 utbildning. Syftet skulle vara att ge andra perspektiv på terminologiarbete än de 
walesiska. 

TNC deltog i juni 2014 i mötesveckan för ISO/TC37 i Berlin. • 

övrigt om tncs verksamhet 

Statsanslaget 
I budgetpropositionen som presenterades den 23 oktober 2014 föreslogs att TNC skulle få sitt 
statsanslag minskat med 4 miljoner kronor från och med 1 januari 2016. Det ledde till mycket 
aktivitet i medierna där flera tunga instanser uttalade sig till TNCs stöd, bland  annat i brev 
direkt till regeringen. Det skrevs också om TNC i många debattinlägg och  artiklar i dagspress, 
på bloggar och i radio och tv. En namninsamling till stöd för TNC  samlade 2500 namn. 

Den 10 april svarade näringsminister Mikael Damberg på en interpellation som  lämnats 
in av riksdagsledamoten Bengt Eliasson. Vid interpellationsdebatten i riksdagen  lämnade 
Mikael Damberg följande besked, som visade att regeringen hade tagit intryck av 
 opinionen: 

TNC får behålla statsanslaget för 2016. • 

Regeringen ”avser säkerställa en långsiktig lösning för hur svenskt fackspråk och natio-• 
nellt terminologiarbete ska bedrivas”. Regeringen kommer därför att se över hur termi-
nologi och fackspråk ska hanteras i Sverige. Översynen ska göras i samråd med TNC.
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Administration och teknik 
Urbans Hurtigs specialistfunktioner inom datorområdet har inte ersatts, utan tagits över 
av Peter Svanberg. Han har därmed blivit ensam med många uppgifter vilket har lett fram 
till nya strategiska beslut om verksamheten. TNC har påbörjat en process som kommer 
att innebära att Peter avlastas uppgifter som har med drift och underhåll av datorer och 
nätverk. Detta ska i stället skötas av ett externt företag. 

TNC har också påbörjat en översyn av den tekniska infrastrukturen för terminologiarbetet. 
Visionen är att pensionera nuvarande TNC-bas, som är föråldrad, och vidareutveckla Riks-
termbanken så att vi bara arbetar i en enda databas med ett och samma gränssnitt. I TNC-
Bas finns förutom termposter även frågor och svar och vår biblioteksförteckning. 

ekonomi och personal 
under perioden har tre terminologer pensionerats från tNc (Gunnel Johansson, urban 
Hurtig och Claudia Dobrina) och ersatts av en ny terminolog, Stefano Testi, som närmast 
har arbetat som terminolog på Socialstyrelsen. Vd Anna-Lena Bucher gick även hon i 
 pension och har ersatts av Karin Dellby som kommer från Scania där hon ansvarat för 
gruppen Språk och publicering. Under våren anställdes ytterligare en ny medarbetare, 
Karin Webjörn, som är nyutbildad språkkonsult. TNC planerar att anställa en till person 
efter sommaren. Rekrytering pågår just nu. 

TNC har haft fem praktikanter från Tolk- och översättarinstitutet under perioden. 

Ny styrelse valdes vid årsmötet i maj 2015. Nyvald ordförande är Anna-Lena Bucher. 

rikstermbanken 5 år 
Den 19 mars 2014 firade Rikstermbanken 5 år. TNC firade med tårta och seminarium för 15 
externa deltagare. TNC berättade om Rikstermbankens framväxt, de överväganden som vi 
gör i förvaltning av innehållet och hur olika yrkesroller kan använda Rikstermbanken. 

Rikstermbanken växer och har ett jämnt besökarantal över tid. Vid årsskiftet 2013-2014 
passerades 100 000-strecket, och nu finns cirka 105 000 termposter på upp till 28 språk i 
banken.
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ag1 terminOlOgifOrskning Och 
 terminOlOgiutbildning

DAGORDNING FÖR AG 1:S MÖTE

Tid: 9 juni 2015, kl. 18.00

1.   Mötet öppnas

2.   Godkännande av dagordningen

3.   redovisning och godkännande av tvåårsrapport 2013–2015

4.   Kursen på Nordterm 2015

5.   Kurs under Nordterm 2017

6.   AG 1:s verksamhet hittills och framöver

7.   Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

8.   AG 1:s övriga sammansättning den närmaste tvåårsperioden

9.   Övriga frågor

10. Mötet avslutas
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ag1 terminOlOgifOrskning Och 
 terminOlOgiutbildning   

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I AG1 UNDER NORDTERM 2015

närvarande:
Åsa Holmér, Terminologicentrum TNC, Sverige, ordförande (eftersom Marita Kristiansens flyg var 

försenat)
Stefano Testi, , Terminologicentrum TNC, Sverige, sekreterare (i stället för Åsa)
Henrik Nilsson, terminologicentrum tNc, Sverige
Niina Nissilä, Vasa universitet, Finland
Anita Nuopponen, Vasa universitet, Finland
mari Suhonen, tSK, Finland
Sirpa Suhonen, tSK, Finland
Susanne Lervad, Center for Tekstilforskning, Danmark
Hanne e. thomsen, danterm & Handelshøjskolen i København, danmark

1. mötet öppnas
Åsa Holmér välkomnade de närvarande.

2. godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Henrik meddelade en övrig fråga, om ett didaktiskt 
seminarium,frågan tas upp under punkt 6.

3. redovisning och godkännande av tvåårsrapport 2013–2015
Nina Pilke har sammanställt rapporten. Åsa gick igenom verksamhetsrapporten för 2013–
2015. Mötet beslutade att förtydliga i rapporten vad som är upplysningar och vad som är 
AG1-aktiviteter. Punkt 3, En ny studielinje, flyttas ner till rubriken Övriga aktiviteter i Nor-
den. Den andra punkten under rubriken Planerade aktiviteter flyttas också ner till Övriga 
aktiviteter i Norden. Den sista punkten stryks. I övrigt nämndes att Handbook of terminol-
ogy har utkommit och att AG1 har medverkat.

4. kursen på nordterm 2013
Under tisdagen den 9 juni höll Henrik Nilsson en kursus i terminologiarbejde. Det var 
15 deltagare med blandad bakgrund; fem översättare, några terminologer. Det var flest 
 deltagare från Island. Kursen var en grundkurs, förstärkt med isländskt material och 
 övningar på danska. Reaktioner från deltagarna var att det var trevliga exempel, bra riktat 
mot översättare, men att det ändå upplevdes som just en grundkurs i terminologi. Det 
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blev mycket diskussion under kursen vilket var positivt, folk var med, det ställdes vettiga 
frågor. Tiden upplevdes däremot som för knapp, kursen hölls mellan kl. 9.15 och 14.45.

5. kurs under nordterm 2017
AG 1 diskuterade vilka kurser som kunde tänkas vara lämpliga under Nordterm 2017 i 
Norge. Kutym är att varannan gång hålla någon form av fortsättningskurs för terminologer 
eller personersom arbetar med terminologi.

Ingen från Norge deltog i AG1-mötet. Vad finns det för behov i Norge nä det gäller kurs?

Följande förslag kom upp på mötet:

Modulbaserad kurs där deltagarna kan bygga ihop sin egen kurs utifrån några          1. 
moduler.

       Varje modul skulle vara om minst två timmar. Till exempel
 a. modellering
 b. översättning
 c. …

Nackdel med detta: många måste förbereda, risk att något moment får få deltagare. Det 
behövs övningar, vilket kan vara svårt att hinna med på två timmar.

Flerspråkig översättning2. 

Begreppsanalys på annat sätt (t.ex. Walker & Avant, vårdanalys)3. 

Fortsättningskurs i modellering (utifrån Hannes kurs 2013)4. 

Arbeta med ett termhanteringsverktyg hela dagen (t.ex. i-Term)5. 

6. Ag 1:s verksamhet hittills och framöver
Inga nya förslag, Termdist och kurs till Nordterm är ständigt pågående. Däremot togs 
den övriga frågan upp här, om ett didaktiskt seminarium. Henrik föreslår att ett sådant 
 seminarium hålls gemensamt med eAFt. Frågeställning: hur undervisar man i  terminologi? 
Att lära sig mer om den terminologiska metodiken, begreppsdiagram, hur man gör bra 
 övningar, vad som fungerar och inte. Förslaget är ett tvådagarsseminarium, där den första 
dagen kunde vara på nordisk nivå och den andra på europeisk. En idé är att hålla  seminariet 
i samband med TKE i juni 2016.Henrik tar fram ett förslag. Är terminologi ett lämpligt 
ämne för distansundervisning? Ska någon från Summer school (ECQA) bjudas in?

7. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare
Vi valde om Nina Pilke som ordförande, Marita Kristiansen som vice ordförande och Åsa 
Holmér som sekreterare.

8. Ag 1:s övriga sammansättning den närmaste tvåårsperioden
Det bestämdes att alla länder skulle uppdatera sin sammansättning och skicka in namn på 
deltagarna till ordföranden och sekreteraren.
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AG 1 kommer att ha följande sammansättning under perioden 2015–2017:

danmark:
Hanne erdman thomsen
Susanne Lervad
Lotte Weilgaard Christensen

Finland:
Anita Nuopponen
Nina Pilke
riina Kosunen
Sirpa Suhonen

Island:
Ágústa Þorbergsdóttir

norge:
Marita Kristiansen
Johan myking
Sissel rike

sápmi:
Mika Saijets (Sámi Giellagáldu)

sverige:
Katja Hallberg
Åsa Holmér
Henrik Nilsson
Stefano Testi

9. övriga frågor
Borde AG1 delta i en nordisk sommarskola? Eller räcker det med att vi har Termdist och 
Nordtermkurser?

10. mötet avslutas
Åsa tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
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Nina Pilke har varit ordförande, Marita Kristiansen har varit vice ordförande och Åsa Holmér 
har varit sekreterare under perioden. Anita Nuopponen administrerar den gemensamma 
e-postlistan med adressen: ag1-nordterm@uwasa.fi.

genomförda aktiviteter
Följande har genomförts under perioden:

1. Termdist
Liksom under de fyra perioderna tidigare (2003–2005, 2007–2009, 2009–2011, 2011–
2013) har AG 1 medverkat i Termdist, nätverket för att skapa en samnordisk nätbaserad 
masterutbildning i terminologi.

Projektet har fått finansiering av Nordplus Sprog (2006/2007 och 2007/2008), av Norsk 
språkråd och av Norges nätuniversitet (2007). Marita Kristiansen från NHH fungerar som 
projektkoordinator från och med 19.5.2008 efter Helge Niska.

Under höstterminen 2013 gavs modul 1 (Terminologi I, 7,5 ECTS) inom helheten som sam-
nordisk nätkurs. Läsåret 2014–2015 blev ett mellanår.

danmark:
 Hanne erdman thomsen
 Susanne Lervad
 Lotte Weilgaard Christensen

Finland:
 Anita Nuopponen
 Nina Pilke
 riina Kosunen
 Sirpa Suhonen

Island:
 Ágústa Þorbergsdóttir

norge:
 Marita Kristiansen
 Johan myking
 Sissel rike

samisk språkråd:
 mika Saijetes

sverige:
 claudia dobrina
 Katja Hallberg
 Åsa Holmér
 Henrik Nilsson

ag1 terminOlOgifOrskning Och 
 terminOlOgiutbildning

VERKSAMHETSRAPPORT 2013–2015

Denna rapport utgår från mötesprotokollet från Stockholm, Nordterm 2013.

Ag 1:s sammansättning
Sammansättningen i Nordterms AG 1 under perioden har varit följande:
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2. En samnordisk bok
Idén om en samnordisk bok som kan användas i marknadsföring av terminolgiarbete i 
de nordiska länderna har förverkligats. Boken som redigeras av Niina Nissilä och Nina 
Pilke i Vasa kommer ut under 2015. Den innehåller artiklar som handlar om samhällelig  
relevans ur olika synvinklar: terminologicentraler och deras roll, flerspråkighet och 
 harmonisering, användbarhet, didaktik och utbildning, språkpolicy, nationalspråk och 
ansvar, termbanker och lagring, förvaltning och kostnader. Boken är flerspråkig (danska, 
engelska, finska, norska, svenska) och ges ut både i tryckt och i elektronisk form.  

Svenska kulturfonden i Finland har gett 2 000 euro för den tekniska redigeringen av  boken.

3. En ny studielinje
En ny studielinje med terminologisk inriktning har startat vid Vasa universitet hösten 2014. 
Linjen ingår i magisterprogrammet Teknisk kommunikation och är avsedd för studenter 
som har grund- och ämnesstudier i något språk (huvudämne: tillämpad språkvetenskap). 
Vasa universitet har även fått en professor i teknisk kommunikation; i denna befattning 
utgör terminologisk forskning och undervisning i terminologi en central faktor.

4. Nordterm 2015
I samband med Nordterm 2013 diskuterade AG 1 vilka kurser som kunde tänkas vara 
 lämpliga under Nordterm 2015 på Island.

Idén om en grundkurs framfördes till arrangörerna av Nordterm 2015, vilket • 
 resulterat i att en grundkurs i terminologilärans metoder och principer (Red ut 
 begreppen) hålls den 9 juni 2015. Som kursledare fungerar Henrik Nilsson.

Idén om en workshop förverkligas i form av en workshop med temat•  Værdien af 
terminologiarbejde. Hvad sker der hvis vi ikke laver terminologiarbejde? den 9 juni 
på eftermiddagen. Workshoppen leds av Henrik Nilsson och Pia Lyngby Hoffmann.

Symposiets tema 2015 är Forvaltning af fagsprog i samfundet – Hvem har ansvaret? Hvem 
tager ansvaret?

Planerade aktiviteter
Den nordiska terminologikursen Termdist (se ovan) kommer enligt planerna att • 
 ordnas under höstterminen 2015 för sjunde gången.

Forskare och terminologer med intresse för fackspråk och terminologi vid Göte-• 
borgs universitet, umeå universitet, Vasa universitet och terminologicentrum har 
börjat kartlägga möjligheter att bygga upp ett forskningspojekt inom tematiken. Två 
projektmöten hålls 2015 i Stockholm (12.5) och i Vasa (1–2.10). Kulturfonden för 
Sverige och Finland har gett 4 300 euro för resekostnader.

NHH och Handelshøjskolen i København (CBS) arrangerar ett terminologikollokvium • 
på LSP-konferensen i Wien i juli 2015, i samarbete med IITF, med titeln Terminology 
tools: state of the art and future perspectives https://lsp2015.univie.ac.at/partici-
pants/calls/iitf-colloquium.
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ag2 termhanteringsVerktyg1

DAGORDNING FÖR MÖTE I AG2, NORDTERM 2015

Tid:  8 juni 2015, kl. 19–20

Mötets öppnande• 

Val av ordförande och sekreterare för mötet respektive för perioden 2015–2017• 

rapporter• 

IItF Workshop (LSP 2015) (NHH)• 

projektet Flerterm (tNc)• 

Språkrådets seminarium (oktober 2014)• 

Diskussion om tänkbara aktiviteter• 

Termbanksutveckling på nationell nivå• 

Förnyad workshop om nationella termbanker (Termintra III?)• 

utbytesformat• 

XML-version av NTRF• 

Konverterare NTRF → TBX• 

Danmarks utveckling av TBX• 

remissinstans och samarbeten• 

Workshop för och med nordiska utvecklare, tillverkare, återförsäljare (i • 
samarbete med eAFt Atlas copco?)

ISO: AG 2 som möjlig mottagare av remisser från ISO TC 37/SC3 och • 
Sc4?

cLArIN?• 

TMS:er, extraktions- och ontologiverktyg, samarbetsverktyg (wiki-lösningar)• 

Gemensam Nordterm-utvärdering av existerande verktyg?• 

Behovsundersökning?• 

Övriga ärenden• 

Mötets avslutning• 

1 raoort fra AG2 ikke indsendt.
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ag5 nOrdterms internetinfOrmatiOn

DAGORDNING FÖR MÖTE I AG5, NORDTERM 2015

Tid:  10 juni 2015, kl. 8–9

Mötets öppnande• 

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt perioden 2015–2017• 

Rapport för perioden 2013–2015• 

Diskussion om underhåll av Nordterm webbplats• 

TSK betalat för domänet • nordterm.net för två år (till 2017-03-09), priset med 
moms var 74,78 euro. Vill AG5 att Nordterms egen webbadress kommer att 
finnas även i fortsättningen?

I början av 2015 översatte vissa Nordterm-organisationer presentationen om • 
det blivande Nordterm 2015 på finska, isländska, norska och svenska. En del 
översättarna publicerade texten själv på wikiwebbplatsen och TSK public-
erade de övriga översättningarna. Vad tycker de som översatte texterna om 
detta? Var det lätt eller svårt? Är översättarna färdiga att lära sig wikisyntax så 
att de kan översätta vissa sidor och publicera själv texten på wikiwebbplats-
en?

Diskussion om ytterligare förbättringar av Nordterms webbplats• 

Nordterms wiki• 

storleken av de publicerade PDF-filerna borde begränsas (TSK:s rekom-• 
mendation: ?? Mb)

Nordterms forum• 

borde deltagarna aktiveras? hur?• 

Nödvändiga uppdateringar av fakta• 

Övriga ärenden• 

Mötets avslutning• 
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ag5 nOrdterms internetinfOrmatiOn

RAPPORT FÖR PERIODEN 2013–2015

Nordterms wikiwebbplats finns på adressen www.nordterm.net och diskussionsforum på 
adressen http://www.nordterm.net/norum. TSK har upprätthållit webbplattformen för 
dessa servicen (mediaWiki och phpBB).

AG5 har under perioden haft ett möte, under Nordterm 2013 i Stockholm, Sverige.

TSK uppdaterade information om ansvariga personer inom Nordterm och gjorde andra 
mindre uppdateringar under perioden 2013–2015.  I början av 2015 översatte vissa Nor-
dterm-organisationer presentationen av det blivande Nordterm 2015 på finska, isländska, 
norska och svenska. En del översättarna publicerade texten själv på wikiwebbplatsen och 
TSK publicerade de övriga översättningarna.

Nordterms diskussionsforum användes aktivt i kommunikation inom styrgruppen. Arbets-
grupperna har inte varit aktiva. På diskussionsforumet öppnades en ny diskussionsgrupp 
för projektet Termbase til støtte for nordisk mobilitet under 2014.

Statistik för nordterm.net finns här som en bilaga.

 Peter Svanberg     mari Suhonen

 ordförande     sekreterare
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Statistik för www.nordterm.net





program
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Kursus i terminologiarbejde
Tirsdag, den 9. juni 2015

9:00–9:30 Registrering og kaffe
9:30–12:00 Kursus i terminologiarbejde

12:00–13:00 Lunch
13:00–14:30 Kursus i terminologiarbejde fortsætter
14:30–15:00 Kaffe

“red ut begreppen” är en grundkurs i terminologilärans metoder och principer. 

Under en hel dag får kursdeltagarna möjlighet att förkovra sig i den metod för begrepps-
analys som är central i allt terminologiarbete. Vi ger en introduktion till fackspråklig 
språkvård och presenterar andra områden som ligger terminologiläran nära. Vi beskriver 
hur man arbetar med terminologi på ett effektivt sätt inom en organisation och vilka  vinster 
detta kan generera. Vi förevisar också Sveriges nationella termbank: Riksterm banken.

Kursen tar bland annat upp följande moment:

Skillnaden mellan allmänspråk och fackspråk.•	

terminologilärans grunder med begreppsanalys.•	

Genomgång av begreppen •	 begrepp, term och definition.

Terminologilärans förhållande till angränsande områden, t.ex. översättning, •	
informations modellering.

Terminologisamordning inom en organisation.•	

Teori varvas med övningar och diskussioner. Efter avslutad kurs har kursdeltagarna fått en 
ökad terminologisk medvetenhet och därmed också ett verktyg för att angripa problem i 
den fackspråkliga kommunikationen.
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Workshop

Ledere: Henrik Nilsson og Pia Lyngby Hoffmann

Workshop: tirsdag, den 9. juni 2015: Árnagarður, lokale  101.

Værdien af terminologiarbejde. Hvad sker der hvis vi ikke laver terminologi arbejde?

15:00–15:45 Workshop
15:45–16:00 Kaffepause
16:00–17:00 Workshop fortsætter

Møder i arbejdsgrupper
tirsdag, den 9. juni
Kl. 18–19

AG1
terminologiforskning og -uddannelse

tirsdag, den 9. juni
Kl. 19–20

AG2 
termhåndteringsværktøjer

onsdag, den 10. juni
Kl. 8–9

AG5
Internetinformation

møder i styregruppen
torsdag, den 11. juni
Kl. 20

emne:
Nordtermforsamlingen

Fredag, den 12. juni
Kl. 11:30

emne:
evaluering af Nordtermdagene
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program for konferencen

onsdag, den 10. juni 2015

8:00–9:00 Registrering og kaffe
9:00–9:15 Ágústa Þorbergsdóttir, ÁM-instituttet (IS)

Velkomst
9:10–10:10 Invited Speaker: Prof. Dr. Klaus-Dirk Schmitz, Fachhochschule Köln
10:10–10:20 Kaffe

Ordstyrer:  Åsa Holmér
10:20–10:40 Virpi Kalliokuusi og Katri Seppälä, tSK (FI)

Hurudant ansvar kan terminologer ha i begreppsmodellering?
10:40–11:00 Stefano Testi, TNC (SE)

Samarbete mellan terminolog och verksamhetsanalytiker
11:00–11:20 Annika Asp, tNc (Se)

Om termers klasstillhörighet …
11:20–11:40 emma Leeb-Lundberg, Socialstyrelsen Sverige (Se)

Framgångsfaktorer i samarbeten  mellan  terminologer och  informatiker
11:40–12:00 Pia Lyngby Hoffmann, Bodil Nistrup Madsen og Anna Odgaard Ingram, 

dANtermcentret (dK) 
Brugerforsøg i forbindelse med dantermBank-projektet

12:00–12:15 Lunch
Ordstyrer: Jan Hoel

13:15–13:35 Hanne erdman thomsen, Bodil Nistrup madsen  og tine Lassen, IBc, 
copenhagen Business School (dK)
Automatisk vidensindsamling til DanTermBank

13:35–13:55 Päivi Pasanen, Helsingfors universitet (FI)
Tillämpning av ramanalys inom sjöfartens säkerhetsbegrepp

13:55–14:15 Gisle Andersen, Marita Kristiansen og Vemund Olstad, Norges Handels-
høyskole (No)
Integrering av heterogene ressurser i termportalen.no

14:15–14:35 Shanshan Wang, Kun Ji, Lauri carlson, Helsingfors universitet (FI)
Öppen länkad lingvistisk data som terminologikälla: kvantitet mot  kvalitet

14:35–15:00 diskussion
15:00–15:30 Kaffe
15:30–22:00 Udflugt/middag
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Udflugt og konferencemiddag

Udflugt til Borgarfjörður på Vestisland og konferencemiddag på Hotel Reykholt 10. juni.

 Hvalfjörður er en af de længste og dybeste fjorde på  Island og har fået sit navn fra tidlige 
tiders hvalfangst.

 
deildartunguhver er Europas største varme kilde og leverer husopvarmning til næsten 
hele fjorden.

 
hraunfossar er et af Islands smukkeste og mest betagende vandfald og ligger ved  udkanten 
af lavamarken Hallmundarhraun.

 
reykholt er landsdelens mest kendte sted, hvor Snorri Sturluson boede og skrev en 
stor del af den litteratur, som gjorde ham kendt som middelalderens mest betydnings-
fulde nordiske forfatter. For at markere Snorri Sturlusons betydning for nordisk 
 kultur oprettedes i 1995 Snorrastofa, et kulturcentrum for middelalderstudier. Ved 
 stedet finder man stadig Snorralaug, Snorris varme kilde, hvortil der lå en tunnel 
fra hans hus. Pastor Geir Waage vil give os en præsentation af Snorri og hans samtid. 
 
Efterfølgende holdes konferencemiddag på det nærliggende Hotel Reykholt.
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Torsdag, den 11. juni 2015

Ordstyrer:  Pia Lyngby Hoffmann
8:30-8:50 Marita Kristiansen, Norges Handelshøyskole (NO)

Hvor parallelt. om parallellspråklighet 
i høyere utdanning i Norden

8:50–9:10 Johan myking, universitetet i Bergen (No) og 
Sigurður Jónsson (IS)
Det institusjonaliserte terminologiarbeidet – til liten nytte?

9:10–9:30 ole Våge, Språkrådet (No)

Kven har og tek ansvar for utvikling av  terminologi 
i universitets- og høgskolesektoren i Noreg?

9:30–9:50 Anita Nuopponen, Vaasa universitet (FI)

Utmaningar för terminologiutbildningen vid universitet
9:50–10:05 diskussion
10:05–10:25 Kaffe

Ordstyrer: Hanne Erdman Thomsen
10:25–10:45 marianne Aasgaard, Språkrådet (No)

Språket i nød- og beredskapsetater – forklare, ikke forvirre
10:45–11:05 Lotte Weilgaard Christensen og Margrethe H. Møller, 

Syddansk universitet (dK)
Kommunikation om borgerservicefunktioner på  bibliotekerne

11:05–11:25 Karin Hansson, Statistiska centralbyrån (SE)
Hur gör man statistiska termer begripliga?

11:25–11:45 Niina Nissilä og Sara Nyholm, Vaasa universitet (FI)

Terminologi i ett skoladministrationsprogram
11:45–12:00 diskussion
12:00–13:00 Lunch

Ordstyrer: Katri Seppälä
13:00–13:20 Håvard Hjulstad, Standard Norge (No)

om «styring», «ledelse»,  «management» 
og annet på norsk og nordisk

13:20–13:40 Eija Puttonen, Finlands Bank (FI)
Vem svarar för svenskan i Eurosystemet?

13:40–14:00 Päivi Kouki, tSK (FI)

Ordlistearbete inom elektronisk kommunikation i Finland
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14:00–14:20 mari Suhonen, tSK (FI)

Terminologiarbetet är inte slut när ett projekt avslutas
14:20–14:35 diskussion
14:35–14:55 Jan Hoel, Språkrådet (No)

terminologiens pris – et forsøk på analyse av terminologiens 
vilkår i Norge i dag

14:55–15:15 Ágústa Þorbergsdóttir, ÁM-instituttet  (IS)

Ansvaret for terminologi i Island
15:15–15:30 Kaffe

nordtermforsamlingen
Torsdag, den 11. juni 2015, kl. 15:30–16:45

rapporter fra de enkelte medlemslande:1. 

danmark• 

Finland• 

Island• 

Norge• 

Sverige• 

Styregruppens beretning for 2013–20152. 

rapporter fra arbejdsgrupperne3. 

AG 1 terminologiforskning og -uddannelse• 

AG 2 termhåndteringsværktøjer• 

AG 5 Nordterms Internetinformation• 

eventuelt4. 
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Fredag, den 12. juni 2015

Ordstyrer: Ari Páll Kristinsson
9:00–9:20 Susanne Lervad, Københavns universitet (dK)

Begrebet håndværk/husflid
9:20–9:40 Gisle Andersen, NHH og ole Våge, Språkrådet (No)

Nyordskåring og forvaltning av fagspråk
9:40–10:00 Gisle Andersen, NHH og ole Våge, Språkrådet (No)

Nyordskåring og forvaltning av fagspråk
10:00–10:15 Kaffe
10:15–10:35 Björgvin R. Andersen og Sólveig Hulsdunk Georgsdóttir, 

Udenrigsministeriets Oversættelsescenter (IS)
Ansvaret for terminologi hos Udenrigsministeriets Oversættelses-
center

10:35–10:55 G. Adda Ragnarsdóttir, Ingi Jón Hauksson, Kristján Guðmundsson, 
Þorlákur Karlsson, Termudvalget inden for adfærdspsykologi (IS)

to Whisper a Prompt
10:55–11:10 diskussion
11:10–11:20 Ágústa Þorbergsdóttir, ÁM-instituttet (IS)

til slut

Overdragelse til Norge
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