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Bakgrunn 

• Redaktør i SNL siden 
juli 2011 

• Utviklingsleder i SNL 
siden august 2012 

• PhD i 
lingvistikk/filosofi fra 
UiO 

• Fersk faglitterær 
forfatter  



Struktur 

• Hvilke muligheter finnes for norskspråklig 
fagformidling på nettet? 

• Nettleksika i fagformidling 

• Konsekvenser for etablering av 
fagterminologi 

• Fagfolk: bruk nettleksika aktivt! 

• Alle: ikke bare tenk papir! 



Publiseringskanaler 



Publiseringskanaler 

• Noen utfordringer 

– Flyktige 

– Uklar kontekst 

– Lite mulighet for interaksjon  

– Lite/manglende infrastruktur 

– Lite øvrig bakgrunnsstoff 

– Lite synlige på Google! 



Publiseringskanaler 

• Nettleksika i 
forskningsformidling 

– Fagspesifikke verk 

– Allmenne leksika 

• Wikipedia 

• Store norske leksikon 

• Allkunne 

• … 



Wikipedia 

• Startet i 2001 
• Ikke-kommersielt 
• Kan redigeres av alle 
• Administratorer og byråkrater ivaretar 

prosjektet 
• Mulig å bidra anonymt eller under alias 
• Globalt prosjekt, finnes på over 200 språk 
• 400 000+ artikler på bokmål og 100 000+ på 

nynorsk 
• Benytter programvaren MediaWiki (PHP + 

MySQL) 
 
 



snl.no 

• Basert på Kunnskapsforlagets papirutgivelser 
av Store norske leksikon 

• 170 000++ artikler (i flere verk) 

• Eies av det ikke-kommersielle selskapet SNL 
AS 

• Firedoblet lesertallene siden 2010 

• Svært mye brukt av skolelever og studenter 



Norge sett fra Store norske leksikon 



snl.no 

• Har en redaksjon på 7-8 ansatte 

• Fagansvarlige skriver og publiserer mesteparten av 
innholdet 

• 400+ fagansvarlige og forfattere (søker selv eller 
håndplukkes) 

• Alle kan bidra, men innhold må evalueres før 
publisering 

• Alle må skrive under fullt navn 

• Kommentarfelt under artiklene 

• Egetutviklet nettpubliseringssystem (Ruby on 
Rails) 



Fordeler med nettleksika 

• Eksisterende infrastruktur 

• Muligheter for interaksjon og 
tilbakemelding 

• Etablert artikkelbase 

• «Leksikalsk» kontekst 

• Jevn leserskare 

• Google-rangering! 



Spesifikt for Wikipedia 

• Flere brukere og lesere 

• Teknisk utfordrende 

• Faglig autoritet er ingen valuta 

• Skriftlige kilder har forrang/liten 
mulighet til å etablere nytt vokabular 

• Liten gjennomsiktighet 



Spesifikt for SNL 

• Redaksjonell «treghet» 

• Bare én fagansvarlig per fagområde 

• Noe lavere google-rangering 

• Infrastruktur under utvikling 



Spesifikt for SNL 

• Intuitiv redigering 

• Gjennomsiktig 

• Autoritativt 

• Direkte og åpen 
kontakt med 
publikum og andre 
fagfolk 

• Redaksjonell og 
teknisk hjelp 

 



Fagterminologi 

Leksikalsk kontekst  

+  

høy google-rangering  

=  

perfekt for etablering av 
fagterminologi på norsk! 



Fagterminologi 



Fagterminologi 



Fagterminologi 



Konklusjon 

• Ulike nettressurser supplerer hverandre (og 
papirlitteraturen) 

• Nettleksikonene fyller et hull i 
fagformidling på nett 

• Nettleksikonene må brukes aktivt av 
fagmiljøene 

• Tilbøyeligheten til å «tenke papir» har vært 
altfor stor 



Konklusjon 

«Formidling av oppdatert og kvalitetssikret kunnskap 
på digitale plattformar er viktig for den allmenne 
kunnskapsutviklingen og meningsdannelsen i 
samfunnet vårt. I tillegg er det i et språkpolitisk 
perspektiv viktig at fagkunnskap skrives og 
publiseres på norsk. Regjeringen ser behov for å bidra 
til å sikre fagredigerte og faglig kvalitetssikrede 
nettbaserte leksika på norsk.» 

Thorhild Widwey, 8.11.2013, ved framleggelsen av 
tilleggsproposisjon for Statsbudsjettet 2014 



Takk for meg! 


