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Nordisk mobilitet

1987: Den nordiske språkkonvensjonen

1954: Grenseløst nordisk arbeidsmarked (nordisk passunion)
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Hva er vitsord i Finland?

Hva er endurmenntun på Island?
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Prosjektet «Termbase til støtte for nordisk mobilitet»

Termbase med brukernære 75 begrep på hvert av følgende 
samfunnsområde og språk:
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utdanning arbeidsmarked

helse rettsvesen

dansk finsk (Finland) finsk (Sverige) islandsk

norsk (bokmål) norsk (nynorsk) svensk (Sverige) svensk (Finland)



Organisering
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koordineringsgruppa
(Árni Magnússon-instituttet, Dansk 
Sprognævn, Språkrådet i Sverige og 

Språkrådet i Norge) 

dansk arbeidsgruppe
(Dansk Sprognævn + DANTERM 

Research) 

islandsk arbeidsgruppe
(Árni Magnússon-instituttet) 

svensk arbeidsgruppe
(TNC + Språkrådet i Sverige) 

finsk arbeidsgruppe
(TSK) 

norsk arbeidsgruppe
(Språkrådet i Norge) 

referansegruppe
(Hallo Norden, Nordjobb, 

(Grensehinderrådet)) 



Utgangsbegrepssystem

<NAVN, STED, DATO>8



Ekvivalens

 Ekvivalens

 Vi sammenlignet kjennetegn i definisjonene (kjennetegnmatrise)

Claudia Dobrina (1995): conceptual parameters

 Vi så bort fra supplerende kjennetegn

 Grunnskoleopplæring: http://nordterm.iterm.dk/portal/nb/

 Ikke-ekvivalens

 Oversette definisjonene:

 lilleskole: http://nordterm.iterm.dk/portal/nn
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http://nordterm.iterm.dk/portal/nb/
http://nordterm.iterm.dk/portal/nn


Sluttresultat

 206 fagbegreper fra utdanning og arbeidsliv på 8 språk > 1648 
termer

 http://nordterm.iterm.dk/portal/da/
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http://nordterm.iterm.dk/portal/da/


Hva med brukerne?

 Utvalg

 1 Brukerscenarioer

 2 Innspill fra institusjoner med brukerkontakt (Hallo Norden)

 Alternativ: Direkte kontakt? Fokusgruppe?

 Definisjoner

 Utforme definisjoner med utgangspunkt i klarspråk > dilemma

 Søkeportal

 Involvere brukergruppe i utforming av design?

 Markedsføring

 Hvordan nå ut til brukerne?
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Når det gjelder utdanning (samfunnsområde A), ønsker vi å ta 

utgangspunkt i følgende fem scenarioer:

A1 Jeg vil søke om grunnskoleplass for mitt barn i et annet 

nordisk land

A2 Jeg vil ta et år på videregående skole i et annet nordisk 

land 

A3 Jeg vil studere ved et universitet eller høyskole i et annet 

nordisk land (herunder godkjenning av videregående 

utdanning)

A4 Jeg skal begynne å studere på et universitet / en 

høyskole i et annet nordisk land og trenger studentbolig

A5 Jeg skal begynne å studere på et universitet / en 

høyskole i et annet nordisk land og vil søke om studiestøtte

Brukarscenario
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 Takk til alle involverte samarbeidspartnere: DANTERM Research, TNC, 
TSK, Arni Magnusson-instituttet, Dansk Sprognævn, Språkrådet i 
Sverige og Språkrådet i Norge.

 Takk til Hallo Norden og Nordjobb.

 Og ikke minst takk til Nordpluss-programmet Nordpluss Nordiske 
språk!

Takk for oppmerksomheten!
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