
Perspektiv
på
lexikografi,  
grammatik
och
språkpolitik
i Norden

Institutet för de inhemska språken 

Redaktörer
Caroline Sandström 
Ilse Cantell 
Eija-Riitta Grönros 
Pirkko Nuolijärvi 
Eivor Sommardahl



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särtryck ur Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden, red. av 
Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi och  
Eivor Sommardahl. Institutet för de inhemska språken 39. S. 116–133. 

URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk39/antologi2015.pdf 

© Institutet för de inhemska språken och författarna 

Helsingfors 2015 
URN:NBN: 978-952-5446-85-2 
ISSN: 2323-3370 
 
Grafisk utformning och ombrytning: Olli Miettinen 



Jón Hilmar Jónsson / Flerordslemmaer 116

Flerordslemmaer
Form og funksjoner

Jón Hilmar Jónsson

1 Innledning

Framveksten av den digitale ordboken har på mange måter skapt 
nye forutsetninger for utarbeidelse og bruk av leksikografiske 
 produkter. Det gjelder leksikografens tilstreben etter mest mulig 
hensikts messig strukturering og fremstilling av den leksiko-
grafiske beskrivelse samtidig som brukeren vil ha forventninger 
om en mer direkte og målrettet tilgang til den aktuelle informa-
sjon. I begge henseender spiller oppfatningen av lemmaet som 
den grunnleggende enhet en avgjørende rolle. I denne artikkelen 
vil lemmaenes posisjon og funksjon i den digitale ordboken bli 
diskutert, særlig med hensyn til en struktureringsmåte som gir 
flerordslemmaer økt vekt og aktualitet og dermed bryter med 
en langvarig tradisjon der lemmaene primært eller utelukkende 
blir fremstilt i form av enkeltord.

Spørsmålet om flerordslemmaenes tilgang til lemmalisten 
henger nøye sammen med hvordan leksikografen ser på det ord-
tilfanget lemmalisten skal dekke, ikke minst om det blir sett på 
som en avgrenset mengde adskilte ord eller om det dreier seg om 
en bredt sammensatt mengde av leksikalske enheter som står  
i ulike innbyrdes relasjoner. Mens den trykte ordboken gir et 
 forholdsvis statisk bilde av ordenes egenskaper og opptreden kan 
den digitale ordboken by på en sterkere fokusering på deres 
mangfoldighet og dynamikk. Her kan ulike innfallsvinkler trekke 



Jón Hilmar Jónsson / Flerordslemmaer 117

frem ulike sider av ordenes egenskaper og deres innbyrdes sam-
menhenger. I denne omgivelsen kan flerordslemmaer spille en 
viktig rolle og utvide brukerens synsfelt i betydelig grad, enten 
det gjelder leksikalsk mangfoldighet, det semantiske aspektet eller 
ordenes grammatiske og syntaktiske egenskaper.

Den lemmamodellen som her blir presentert, henter sin 
 motivasjon fra et pågående ordboksprosjekt med navnet Íslenskt 
orðanet som går ut på å beskrive sammensetningen av det is-
landske ordforrådet med hensyn til de syntagmatiske, para-
digmatiske og semantiske relasjoner som karakteriserer forholdet 
 mellom de enkelte leksikalske enheter (se Jónsson 2014 og web-
siden www.ordanet.is). De konkrete eksempler vil bli hentet fra 
dette prosjektet og er dermed begrenset til islandsk, men de skal 
allikevel ha en generell betydning for beslektede språk der en 
 liknende beskrivelse ville bli foretatt. De generelle synspunkter 
om flerordslemmaenes inkludering i lemmalisten kan også være 
aktuelle for flere typer digitale ordbøker der det legges vekt på  
en bred skildring av ordforrådet og en fleksibel brukertilgang til 
beskrivelsen.

2 Ettordslemmaenes dominans

I sin rolle som lemma har enkeltordet gjennom tidene vært den 
sentrale enheten i ordbøkenes presentasjonsbilde der en alfabetisk 
makrostruktur skal sikre en problemfri tilgang til de enkelte 
 lemmaer (se bl.a. Wolski 1989, Svensén 2004: 115–133). Overfor 
leksikografen utgjør den samlede lemmalisten resultatet av, 
i mange tilfeller, tidkrevende og komplisert lemmaseleksjon der 
ulike kriterier blir lagt til grunn for lemmatiseringen og det kan 
bli vanskelig å få til et balansert valg. Samtidig fungerer lemma-
listen som en ytre strukturramme for ordboksteksten der den 
morfo logiske sammenhengen kan spille en viss rolle som struktur-
element sammen med alfabetiseringen. Ordenes innbyrdes 
 relasjoner blir ellers lite synlige, og hver enkelt ordboksartikkel 
fremstår i prinsippet som en selvstendig og avgrenset enhet.

I en lemmamodell av denne type får de ulike flerordsenheter 
en underordnet plassering, uansett om de har en betydningsbæ-
rende karakter, som f.eks. idiomer, eller det dreier seg om mer 
frie forbindelser som kollokasjoner. Her blir en samlet oversikt 
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utelukket, i hvert fall for brukeren, og det vil i praksis bli vanske-
lig for leksikografen å sikre en konsistent behandling av flerords-
enheter, som på den ene side karakteriserer bruken av det 
 aktuelle lemmaet men på den annen side opptrer som semantisk 
selvstendige enheter. Man må også regne med at hensynet til 
 fortetting og plassbesparelse i ganske høy grad begrenser fler-
ordsenhetenes omfang og variasjon. Det betyr bl.a. at i stedet for 
å angi faste forbindelser som idiomer under alle potensielle 
 lemmaer, blir de som regel plassert under ett bestemt lemma  
og da gjerne under substantivet fremfor verbet (se Burger 1989). 
Det kan bli fordelaktig med hensyn til lokalisering i ordboks-
teksten, men det tar ikke hensyn til at det i svært mange tilfeller 
dreier seg om forbindelser av verbal karakter.

I de mest allmenne ordbokstypene gjelder det semasiologiske 
perspektivet der lemmaenes uttrykksside blir gjenstand for den 
leksikografiske beskrivelsen. Her blir oppmerksomheten primært 
konsentrert om betydningsbeskrivelse og oppdeling i del-
betydninger, noe som i praksis kan være med på å gi flerords-
enheter en uklar vekt og posisjon. Det onomasiologiske per-
spektivet, der beskrivelsen tar utgangspunkt i innholdssiden til 
de leksikalske enhetene, har vært mye mindre aktuelt. Til og med 
de ordbokstyper der fokuseringen gjelder ordenes innholds-
messige relasjoner, som f.eks. synonymordbøker, har tradisjonelt 
en semasiologisk basert lemmaliste (se Farø 2011: 45).

I de ordbøker som spesielt behandler flerordsenheter, som 
f.eks. konstruksjonsordbøker for å nevne en velkjent type i det 
nordiske språkområdet, består lemmalisten som regel av enkelt-
ord. Det betyr at flerordsenhetene blir betraktet og vurdert ut fra 
og i forhold til det aktuelle lemma slik at deres innbyrdes 
sammen heng og relasjoner blir lite synlige. Spørsmålet er også 
i hvilken grad denne struktureringen styrer valget og sammen-
setningen av de konstruksjoner og ordforbindelser ordboken inne-
holder, for lemmaene de blir underordnet må ha en viss aktualitet 
overfor brukerne.

Med hensyn til at mange konstruksjonsordbøker inneholder 
forskjellige typer ordforbindelser og at deres genuine formål gjel-
der produksjon fremfor resepsjon, blir det spesielt problematisk å 
gi brukeren tilgang til idiomer og andre metaforiske forbindelser 
gjennom en semasiologisk basert lemmaliste. Her gjelder det, som 
Hausmann (1985: 123) påpeker, å kunne ta utgangspunkt i de be-
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grepsmessige egenskaper som leder frem til de forbindelser som 
karakteriserer språkbruken innenfor vedkommende begrepsfelt.

Selv om flertydighet ikke kommer til uttrykk gjennom selve 
lemmaene, må man regne med at den generelt styrker ordenes 
stilling som lemmakandidater i de ordbøker der betydnings-
beskrivelsen står sentralt. Derimot vil entydige sammensetninger 
der betydningen mer eller mindre gjenspeiles i sammen-
setningsleddene og anses å ha en lav leksikaliseringsgrad, stå 
svakt. Dette vil i mange tilfeller bidra til å begrense flerords-
enhetenes tilgang til ordboksteksten samtidig med at en detaljert 
betydningsbeskrivelse overtar scenen.

Tradisjonelt blir lemmafunksjonen tildelt leksemenes kano-
niske former som da står som overskrifter for de ulike bøynings-
former vedkommende leksem kan opptre i. Det for ut setter en viss 
konklusjonsevne fra ordboksbrukerens side og innsikt i det 
 aktuelle språkets bøyningssystem og morfologi. Isolerte og sjeldne 
ordformer kan her by på problemer. Det samme gjelder for sterkt 
leksikaliserte bøyningsformer som f.eks. flertallsformer av sub-
stantiver som semantisk skiller seg fra entallsformene, og som vil 
kunne stå sterkere i språkbruken enn vedkommende entalls form. 
Visse verbkategorier har gjerne en forholdsvis selvstendig status 
overfor de egenskaper som karakteriserer den  kanoniske verb-
formen. Det gjelder ikke minst for partisippene som i høy grad 
fungerer som adjektiv. Et annet berøringsfelt  gjelder de adverb 
som er avledet av adjektiv. Hvis alle slike  varianter og kategorier 
blir dekket av kanoniske former, vil det bl.a. begrense omfanget 
av de flerordsenheter disse variantene opptrer i.

Uansett ordbokstype og i hvilken grad betydningsbærende 
flerordsenheter skal være gjenstand for en leksikografiske be-
skrivelse, vil deres mangfoldighet og karakteristiske egenskaper 
ikke kunne få en tilfredsstillende dekning innenfor rammen av 
en ordbok der lemmalisten består av ettordslemmaer.

3 Bro til lemmalisten:  
indeksering av flerordsenheter

Problemet med å beskrive fraseologien innenfor en ordboks- 
modell der samtlige fraser og ordforbindelser opptrer som mikro-
strukturelle enheter, består i første rekke i at brukeren ikke får en 
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umiddelbar tilgang til en gitt ordforbindelse eller frase. Dertil 
kommer at det blir vanskelig å skaffe seg en skikkelig oversikt 
over deres omfang og innbyrdes relasjoner. Dette problemet kan 
til en viss grad bli løst ved å foreta en indeksering av de aktuelle 
flerordsenheter, og ved å legge til et alfabetisk register der 
 brukeren innenfor en lemmaliste med enkeltord kan finne frem 
til en bestemt ordforbindelse. For at dette skal fungere, kreves det 
en standardisert fremstilling av ordforbindelsene og en klar 
sorterings regel som gir hver enkelt ordforbindelse en entydig 
plassering.

I det leksikografiske arbeidet som ligger til grunn for Íslenskt 
orðanet, spiller utformingen av et slikt fraseregister en viktig rolle. 
Ordboken Orðastaður (1994, 2. utgave 2001) kan grovt sett 
 defineres som en kollokasjons- og konstruksjonsordbok med en 
morfologisk tilleggskomponent som inneholder semantisk klassi-
fiserte sammensetninger til de enkelte lemmaene (se Jónsson 
1995). Her blir prinsippene for en standardisert fremstilling av 
flerordsenheter langt på vei fastlagt uten at det henger sammen 
med en indeksering av ordforbindelsene. I Orðaheimur (2002), der 
fokuseringen for en stor del gjelder idiomatiske uttrykk, og det 
onomasiologiske perspektivet kommer inn i bildet med en 
begreps basert lemmaliste, blir skrittet tatt lenger ved at frasene 
innordnes i et alfabetisk register under samtlige innholdsord 
( substantiver, adjektiver og verb) der det gis henvisninger ved de 
enkelte fraser til de begrep i hovedlemmalisten de tilhører. Her 
går man ut fra at brukeren generelt tar utgangspunkt i en konkret 
frase for å komme på sporet til en aktuell begrepssammenheng.

I Stóra orðabókin um íslenska málnotkun (2005), der de to 
 ordbøkene blir slått sammen med en blanding av uttrykks- og 
begreps baserte lemmaer, blir dette utviklet videre ved at man 
 også inkluderer fraser og kollokasjoner fra Orðastaður i frase-
registeret. Det fører til en betydelig økning i antall fraser og gir 
registeret et mer variert innhold med henvisninger både til ord 
og begreper.

Alle de forannevnte ordbøkene ble laget og utgitt som papir-
ordbøker, og fraseregisterets rolle og utforming bør vurderes med 
hensyn til det. Men den yngste, Stóra orðabókin um íslenska 
 málnotkun, inneholdt også en CD-rom der brukeren kunne dra 
nytte av en mer fleksibel tilgang til ordboksteksten og bl.a. foreta 
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sortering av ulike slag ut fra konkrete oppslag. De fordeler det 
medførte, synliggjorde allikevel at et selvstendig fraseregister ved 
siden av en overordnet lemmaliste ikke ville være noen optimal 
formgiving av en fraseologisk digital ordbok.

3.1 Standardisert fremstilling av flerordsenheter, 
fast sorteringsregel

Behovet for en standardisert fremstilling av fraser og kon struk-
sjoner gjelder i og for seg for alle ordbøker, men det blir særdeles 
aktuelt når det skal kunne foretas en feilfri indeksering og sorte-
ring av disse enhetene i ulike sammenhenger. I de forannevnte 
ordbøkene dreier det seg for en stor del om verbaler der syntak-
tisk og semantisk valens må få et klart uttrykk.

Her kan de prinsipper som gjelder for standardiseringen,  
ikke bli gjennomgått i detaljer, vi må nøye oss med å fremheve 
noen karakteristiske trekk ved å vise eksempler.

3.2 Avgrensing av proformer og varierende ledd

I de forannevnte ordbøkene preges frasenes presentasjonsformer 
ganske sterkt av at varierende ledd blir avgrenset med hake-
parentes. Her dreier det seg i mange tilfeller om proformer i form 
av pronomen, som når det gjelder henvisning til personer (person-
lig pronomen) eller leddsetninger (demonstrativ i intetkjønn), 
men det kan også dreie seg om en leksikalsk representant for ord 
eller syntagmer som er typiske i vedkommende omgivelse:
  hafa samband við <hann, hana> ’ta kontakt med <ham, henne>’

  árétta <þetta; skoðun sína > ’understreke <dette; sitt syn>’

  brjóta < reglurnar, boð yfirvaldanna> ’bryte <reglene, myndig-
hetenes ordre>’

  brjóta <glerið; spýtuna> ’brekke <glasset; planken >’

De siste eksemplene viser en betydningsmessig forskjell i verbet 
brjóta ’bryte, brekke’ som gjenspeiles i ulike objekter.
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3.3 Subjektets posisjon i forhold til verbet

Subjektet uttrykkes på ulik måte etter hvilken henvisning det 
 gjelder, og om det dreier seg om et regulært (umarkert) subjekt 
i nominativ eller substantiv i oblik kasus.

Når verbet krever et subjekt i nominativ med henvisning til 
en person, som i de forutgående eksempler, innledes frasen med 
infinitivsformen av verbet uten angivelse av subjektet. Et unntak 
gjelder verb som forutsetter subjekt i flertall. Der blir subjektet 
konkretisert, som regel i form av et personlig pronomen (i flertall) 
foran verbet:
  <þeir, þær, þau> hatast ’<de> hater hverandre’

  <þeir, þær, þau> eru samtaka ’<de> står sammen’

Subjekt i oblik kasus blir derimot angitt (som proform når det 
henvises til en person), og verbet står i presens indikativ:
  <honum, henni> bregður í brún ’<han, hun> blir overrasket’

  <hann, hana> grípur <hræðsla> ’<han, hun> blir fanget av 
<redsel>’

Her skiller ulike bøyningsformer av pronomenene mellom  
dativ- og akkusativsubjekt, og også her markerer flertallsformen 
 verbaler der det forutsettes et subjekt i flertall:
  <þeim> kemur <vel> saman ’<de> kommer godt overens’

Når det forutsettes et subjekt i nominativ som ikke henviser til en 
person, blir det angitt konkret i hakeparentes som proform i form 
av et karakteristisk nominal:
  <þetta; þessi frétt> gleður <mig> ’<dette; denne nyhet> gleder 

<meg>’

  <starfið> ber árangur ’<arbeidet> bærer frukt’

  < fuglinn> kvakar ’<fuglen> snadrer’

Denne standardiseringen vil få økt vekt hvis ordforbindelsene 
lar seg sortere på en hensiktsmessig måte. Her er det viktig å 
sikre at varierende ledd klart kommer til uttrykk uten å ha en 
 forstyrrende effekt på sorteringen. Det problemet blir løst ved at 
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den første hakeparentesen defineres som siste bokstav i alfabetet 
men ellers ved at hele leddet blir nøytralisert. Det vil f.eks. gi 
 følgende sortering:
  bera blak af <honum, henni> ’ta <ham, henne> i forsvar’

  bera vitni ’avlegge vitnesbyrd’

  bera <pokann, fötuna> ’bære <posen, bøtten>’

  <atvinnuleysi> ber að dyrum ’<arbeidsløshet> banker på døra’

  <honum, henni> ber <heiður, viðurkenning> ’<han, hun> fortjener 
<  heder, anerkjennelse>’

  <þeir, þær, þau> bera saman bækur sínar ’<de> rådfører seg med 
 hverandre’

Selv om beskrivelsen av flerordsenheter innenfor den digitale 
 ordboken ikke på samme måte er avhengig av et særskilt frase-
register, vil behovet for en systematisk og standardisert frem-
stilling fortsatt være aktuelt, også med hensyn til innbyrdes 
sortering og klassifisering.

4 Overføring til lemmaplanet, 
likestilte flerordslemmaer

Med den digitale ordboken blir betydningsbærende flerords-
enheter frigjort fra sin avhengighet av ettordslemmaer i den 
 forstand at de kan bli gjenstand for direkte søk og leksikalsk 
sammen hengende fraser og ordforbindelser lett kan kombineres. 
Det betyr at deres strukturelle posisjon overfor lemmalisten og 
enkeltordene er forandret og må defineres på nytt. Den mest av-
gjørende reaksjonen består i å integrere betydningsbærende 
flerords enheter i lemmalisten og gi dem samme status som 
ettords lemmaer slik at de kan inngå i ulike relasjoner til andre 
lemmaer. Det gir den leksikografiske beskrivelsen et helt nytt  
preg og anlegger en synsvinkel som gir en bredere og mer 
 nyansert dekning av ordforrådet enn det har vært mulig innenfor 
rammen av en trykt ordbok. For å få dette til, kreves det visse 
 tiltak som styrker og fremhever flerordsenhetenes posisjon som 
regelrette lemmaer.
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4.1 Grammatisk tagging

Ordenes inndeling i ordklasser spiller tradisjonelt en viktig rolle  
i ordboksarbeidet, og ordklassefortegnelser hører til lemmaenes 
presentasjonsbilde i de fleste ordbøker. Den digitale ordboken gir 
denne inndelingen økt vekt, ikke bare med hensyn til søk på de 
enkelte ordklasser, men også når det gjelder redaksjonsarbeidet 
og databehandlingen generelt. En tilsvarende grammatisk inn-
deling av flerordsenheter vil være av stor betydning og bidra til 
en reell likestilling innenfor en blandet lemmaliste med ettords- 
og flerordslemmaer.

Standardisering av flerordsenhetenes former gir riktignok 
en viss innsikt i deres grammatiske egenskaper, men den er av-
hengig av deres leksikalske uttrykk og byr derfor ikke på en ren 
 grammatisk klassifisering. Det som kreves er grammatisk tagging 
uavhengig av den leksikalske representasjon.

I Íslenskt orðanet er det blitt foretatt grammatisk tagging av 
samtlige flerordslemmaer. Her har den en viss kontrollerings-
funksjon overfor standardiseringen, men gir først og fremst et helt 
nytt klassifiseringsgrunnlag som viser seg å være av stor be-
tydning for kartleggingen av lemmaenes innbyrdes relasjoner. 
Samtidig er det verdt å fremheve at det her dreier seg om en mye 
mer detaljert klassifisering enn enkeltordene byr på ved deres 
 inndeling i ordklasser.

Ved å forsyne flerordsenhetene med grammatiske tagger, 
kan det skilles mellom ulike typer konstruksjoner. I Íslenskt 
orðanet forener taggen ”so <no-ag> <ao>” f.eks. verbaler med 
varierende akkusativobjekt etterfulgt av et adverbial (leggja 
<bókina> <á borðið> ’legge <boken> <på bordet>’, fjarlægja 
<bók ina> <af borðinu> ’fjerne <boken> <fra bordet>’), og 
taggen ”<no-ng> so <no-dg>” markerer verbaler med et in-
animat  varierende subjekt i nominativ etterfulgt av et varierende 
dativ objekt (<aldan> vaggar <bátnum> ’<bølgene> får 
<båten> til å vugge’, <liturinn> endurkastar <ljósinu> 
’<farven> reflekterer <lyset>’). Her får faste idiomatiske for-
bindelser som inneholder nominaler også et felles kjennetegn ved 
at nominalet ikke varierer. Forbindelser som borga brúsann ’bære 
omkostningene’ og sigra heiminn ’erobre verden’får taggen ”so 
no-ag” og skiller seg dermed fra forbindelser med et varierende 
nominal, som f.eks. bragða <matinn; vínið> ’smake på <maten; 
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vinen>’ og dagsetja <bréfið> ’datere <brevet>’ (med taggen 
”so <no-ag>”).

Den grammatiske taggingen utgjør et viktig skritt mot full 
lemmastatus for flerordsenhetene, men den er også av stor 
 praktisk betydning for det leksikografiske arbeidet med hensyn til 
sortering og klassifisering av ordboksmaterialet. Det gjelder ikke 
minst for en omfattende operasjon som kreves for å få til en 
 fungerende vekselvirkning og balanse mellom enkeltord og fler-
ordsenheter innenfor lemmalisten.

Ved å forsyne de ulike flerordsenheter med grammatiske 
 tagger, skapes det i prinsippet nye forutsetninger for å utnytte 
taggede korpuser til innhenting av teksteksempler. Men  problemet 
er at i de fleste korpuser er lemmatiseringen begrenset til enkelt-
ord, og de enkelte søk må kunne defineres med fullt hensyn til 
eventuell leksikalsk og kontekstuell variasjon. Her kunne man 
ønske seg ferdiglagede søkerutiner for flerordsforbindelser med 
umiddelbar tilgang til et gitt korpus. Trebanker kan også sikkert 
være nyttige i denne forbindelse, men de har hittil ikke hatt  
større betydning i praktisk ordboksarbeid (se Rosén 2014).

4.2 Flertydighet og entydiggjøring

Som tidligere nevnt karakteriseres enkeltord og deres leksiko-
grafiske presentasjon i ordbøker i stor utstrekning av semantisk 
flertydighet. Derimot er betydningsbærende flerordsenheter for 
det meste entydige, eller de kan fremstilles på en entydiggjørende 
måte. Denne skilnaden vil tydeligvis kunne forhindre en problem-
fri lemmatisering av flerordsenheter med hensyn til likeverdig 
behandling av ettords- og flerordslemmaer og deres innbyrdes 
relasjoner. Her må den ene lemmatypen få bestemme, og da kan 
det ikke være tvil om at den rollen vil tildeles flerordsenhetene 
med hensyn til at entydighet må ha prioritet. Det innebærer at 
alle flertydige lemmaer må gjennomgå en entydiggjøring, noe 
som krever en radikal oppsplitting av ettordslemmaer og en 
 kolossal økning i antall lemmaer. Det vil i særlig grad berøre 
 verbene som i stor utstrekning blir omvandlet til flerordslemmaer 
der valens og argumentstruktur direkte kommer til syne.

I Íslenskt orðanet har lemmatiseringen av flerordsenheter for 
det meste foregått etter det mønster som ble fastlagt under 
 arbeidet med de fraseologiske ordbøkene det bygger på. Det gjør 
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det enkelt å utvide lemmalisten og inkludere nye lemmaer. Her 
spiller den grammatiske taggingen også en kontrollerende rolle 
ved at parallelle former kan sammenliknes og analyseres.

De aller fleste flertallslemmaer kan entydiggjøres gjennom 
leksikalske og/eller strukturelle elementer i selve lemmaformen. 
Når det gjelder ettordslemmaer, vil entydiggjøringen derimot 
i hovedsak komme til uttrykk ved hjelp av en homonymindeks 
der de enkelte homonymer eller delbetydninger blir angitt 
sammen med en kortfattet identifiserende forklaring.

Denne behandlingen av ettordslemmaer medfører en 
 vesentlig frigjøring fra de kanoniske former når de ikke dekker 
det semantiske innholdet av andre ordformer. Således vil mange 
flertallsformer av substantiver få en selvstendig lemmastatus når 
tilsvarende entallsformer har en annen semantisk karakter.

4.3 Leksikografiske relasjoner, semantikken i blikkfeltet

Det å gi flerordslemmaene på denne måten en fremtredende plass 
i den leksikografiske beskrivelsen og kreve entydige lemmaer, 
innleder en ny synsvinkel i utformingen og oppbyggingen av en 
digital ordbok. Det onomasiolgiske perspektivet leder oppmerk-
somheten mot lemmaenes semantiske relasjoner og underbygger 
en semantisk kartlegging av ordforrådet med markering av syno-
nymi og antonymi og andre relevante relasjonstyper. Forutsatt at 
flerordslemmaene også har gjennomgått grammatisk tagging, kan 
man få til et aktivt samspill mellom de grammatiske og seman-
tiske relasjonene. Oppbyggingen av Íslenskt orðanet ble motivert 
av tanken om at dette samspillet ville bidra til å avdekke syno-
nymi og underlette en begrepsmessig klassifisering av ordforrådet. 
De forventninger har vist seg å være realistiske. Ved hjelp av den 
grammatiske taggingen blir også flerordslemmaene gjenstand for 
en omfattende markering av synonymi og antonymi, der det 
 forutsettes en parallell argumentstruktur, og for en mer over-
gripende semantisk klassifisering.

Leksikografens syn på lemmatisering og lemmaverdi vil også 
endre seg overfor en digital ordbok av denne type. Leksikalisering 
i tradisjonell forstand spiller her ingen avgjørende rolle, og lem-
mabestanden kan kompletteres og utvides uten grenser. Hoved-
saken er å vurdere hvordan nye lemmakandidater er plassert i 
forhold til eksisterende lemmaer for å kunne fortette enkelte felter 
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i et bredt sammensatt ordnett av enkeltdord og flerordsenheter.
Den strukturelle forenklingen som består i gi samtlige 

betydnings bærende enheter en likeverdig posisjon, vil i seg selv 
ikke endre på det forholdet at flerordsenheter og enkeltord inngår 
på ulik måte i leksikografiske relasjoner. Enkeltordenes seman-
tiske relasjoner gjenspeiles gjerne i kollokasjoner, hypotaktiske 
forbindelser der det ene leddet fungerer som basis og det andre 
har en karakteriserende funksjon som kollokator (se bl.a. Fjeld & 
Vikør 2008: 111–114). Kollokasjoner er ikke på samme måte 
 karakteristiske for betydningsbærende flerordsenheter selv om 
varierende ledd som f.eks. varierende objekter til et verblemma 
kan opptre som kollokatorer.

I det ordboksmaterialet Íslenskt orðanet bygger på, har fler-
ordsenheter en sentral posisjon helt fra begynnelsen av, og der 
blir det (i Orðaheimur og Stóra orðabókin um íslenska málnotkun) 
foretatt en omfattende semantisk og begrepsmessig klassifisering 
og analyse av flerordsenhetene som i hovedsak gjelder abstrakter 
og handlinger. Enkeltordene fungerer derimot som lemmaer og 
som nøkkelord ved indeksering foruten å forekomme i kollo-
kasjoner, og står utenfor den semantiske analysen. Det gjenstår 
dermed å innordne dem i begrepsmessige relasjoner når flerords-
enhetene har fått lemmastatus og entydiggjøringen av enkeltord 
er blitt gjennomført. Disse forholdene er med på å svekke enkelt-
ordenes posisjon i begynnelsen og krever en ekstra innsats for å 
få til en tilfredsstillende begrepsmessig dekning av enkeltordene 
der ikke minst konkreter vil innta en aktiv rolle.

Med tanke på denne ubalansen er det viktig å kunne aktivere 
relasjoner som er relevante for både ettords- og flerordslemmaer. 
Her kommer parataktiske forbindelser inn i bildet, forbindelser 
som består av to likestilte ledd og typisk forbindes med konjunk-
sjonen og. De karakteriserer bruken av alle de store åpne ord-
klassene og foruten en innbyrdes syntagmatisk relasjon, frem-
kaller de også paradigmatiske relasjoner gjennom forbindelser 
med felles ledd: ferðalög og gönguferðir ’reiser og gåturer’, 
 hjólreiðar og ferðalög ’sykling og reiser’; slaka á og sofna ’slappe av 
og falle i søvn’, sofna og safna kröftum ’falle i søvn og samle kref-
ter’; taugaspenntur og vansvefta ’anspent og ikke utsovet’, vansvefta 
og geðvondur ’ikke utsovet og sur’; alþjóðleg glæpastarfsemi og 
hryðjuverk ’internasjonal kriminalitet og massemord’, hryðjuverk 
og fjöldamorð ’terror og massemord’; feiminn og dulur ’sjenert og 
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innesluttet’, vera feiminn og skammast sín ’være sjenert og skamme 
seg’. Her inntar flerordsenheter en aktiv rolle og inngår i relasjo-
ner både innbyrdes og med enkeltord. I arbeidet med det island-
ske ordnettet har de parataktiske forbindelsene fått stadig økt 
vekt, og deres vitnesbyrd er blitt lagt til grunn for vurdering av 
lemmaenes semantiske nærhet, der antall felles partnere i pa-
rataktiske for bindelser gir en sterk antydning. Det betyr også at 
den semantiske kartleggingen i ganske høy grad bygger på og 
gjenspeiler faktisk ordbruk i tekstsammenheng. Der har det store 
digitale biblioteket Tímarit.is med tekster til islandske aviser og 
tidsskrifter gjennom mer enn 200 år vært av størst betydning. Ved 
å vise hvordan de enkelte lemmaer er knyttet til andre lemmaer i 
parataktiske forbindelser, gis det i mange tilfeller et interessant 
innblikk i konnotative elementer som kan skjerpe bildet av ved-
kommende lemma.

En annen virkning av den sentrale rolle som de parataktiske 
forbindelsene blir tildelt i ordnettet, består i at de aktivt bidrar 
til å øke lemmabestanden. Det gjelder ikke minst for ulike typer 
 flerordslemmaer som da gjerne blir aktualisert i samspill med 
 enkeltord.

4.4 Kombinerte ordboksfunksjoner

I den lemmamodellen som her er blitt presentert, kan betydnings-
bærende flerordsenheter sies å ha en ledende funksjon ved at de 
krever en entydiggjøring av samtlige lemmaer. Dermed stilles de 
leksikografiske relasjoner i fokus, og det onomasiologiske aspektet 
får prioritet. Det betyr at lemmaenes semantiske egenskaper til en 
stor grad fremgår av hvordan de opptrer i relasjoner med andre 
lemmaer, og av den semantiske kartleggingen og klassifiseringen 
leksikografen har foretatt. Med hensyn til flertallet av flerords-
lemmaer og en hel del sammensetninger, vil den tilsiktede 
 brukeren ikke ha et klart behov for konkrete semantiske definisjo-
ner i vanlig forstand. Men i mange tilfeller, både når det gjelder 
enkeltord og flerordslemmaer av metaforisk karakter, vil det være 
naturlig å presisere beskrivelsen ved å tilføye forklaringer og defi-
nisjoner. Her gir den semantiske kartleggingen en bred oversikt 
over beslektede lemmaer som dermed kan beskrives og defineres 
med hensyn til hverandre, noe som burde være med på å sikre 
konsistens i definisjonsarbeidet. En semasiologisk ordbok kan 



Jón Hilmar Jónsson / Flerordslemmaer 129

 også dra nytte av dette, ikke bare med hensyn til selve definisjo-
nene, men også med hensyn til skilnaden mellom de delbetydnin-
ger som viser seg å være aktive i tekstsammenheng, og de som 
ikke kommer til uttrykk i den sammenheng.

En digital ordbok som bygger på en leksikografisk be-
skrivelse av denne type, kan naturligvis avgrenses på ulike måter. 
Overfor Íslenskt orðanet betyr det bl.a. om kollokasjonene og de 
andre konkrete forbindelser den semantiske analysen bygger på, 
skal kunne trekkes frem som angivelser til de enkelte lemmaene 
de er sammensatt av. Hvis de blir gjort synlige, vil ordboken 
 kunne fungere som en kombinert begreps-, synonym- og kollo-
kasjonsordbok.

Den leksikalske sammenhengen blant lemmaene kan 
også  være gjenstand for ordboksbrukerens oppmerksomhet og 
 interesse. Direkte søk kan f.eks. føre sammen en lang og sammen-
satt liste med flerordslemmaer som inneholder et bestemt verb. 
I Íslenskt orðanet forekommer verbet gera ’gjøre’ f.eks. i omkring 
1500 flerordslemmaer, og substantivet hestur ’hest’ inngår som 
typisk nominal i omkring 500 lemmaer. Blant adjektivene har en 
særskilt type flerordslemmaer en praktisk betydning i denne for-
bindelse. Den har den funksjon å skille mellom ulike betydninger 
av vedkommende adjektiv ved å tilføye et belysende substantiv 
i klammeparentes: harður [frost] ’hard frost’, harður [refsing] ’hard 
straff’. Foruten den betydningsdifferensiering det innebærer, byr 
det på søk på de enkelte substantiver slike lemmaer inneholder og 
kan dermed gi en samlet oversikt over de adjektiver som karakte-
riserer bruken av det aktuelle substantivet.

5 Sammenfatning

Jeg har i denne artikkelen prøvd å vurdere hvilken plass flerords-
lemmaer kan innta i en moderne leksikalsk beskrivelse som blir 
utarbeidet og presentert i digital form. Så lenge trykte ordbøker 
var enerådende, var det ikke hensiktsmessig å gi flerordsenheter 
lemmastatus. I en tradisjonell ordbok der lemmaene består av 
enkelt ord, vil det alltid være vanskelig å ha tilstrekkelig oversikt 
over deres omfang og opptreden i ordboksteksten. Der blir fler-
ordsenheter generelt plassert innenfor mikrostrukturen, og der det 
semasiologiske perspektivet dominerer som det vanligvis gjør, 
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spesielt i allmenne ordbøker, rettes oppmerksomheten i større 
grad mot enkeltordene og deres betydningsmessige mangfold og 
variasjon enn betydningsbærende ordforbindelser der det er 
 mindre behov for konkrete betydningsforklaringer og definisjoner.

Under de omstendigheter vil flerordsforbindelser ha en 
 ganske uklar posisjon, og man kan regne med at struktureringen 
og avgrensingen av de enkelte ordboksartikler vil ha en begren-
sende effekt på deres omfang, bl.a. med hensyn til den vekt 
 betydningsdifferensieringen tildeles i redaksjonsarbeidet.

I en digital ordbok kan flerordsenheter bli direkte søkbare 
uten å være strukturelt underordnet de enkeltord de er sammen-
satt av. Her blir det ikke behov for et skarpt skille mellom ord-
bokens makro- og mikrostruktur, og frisøk i ordboksteksten kan 
gi umiddelbar tilgang til slike enheter i ulike omgivelser.

Men det betyr ikke at flerordsenheter automatisk kan tildeles 
lemmafunksjon, eller at de kan beskrives på en systematisk måte 
i forbindelse med beskrivelsen av de aktuelle enkeltord. For å få 
det til, kreves det en ny innfallsvinkel til beskrivelsen med 
utgangs punkt i de premisser som gjelder for en selvstendig beskri-
velse og presentasjon av betydningsbærende flerordsforbindelser. 
Hertil hører for det første en mer fleksibel avgrensing av ordboks-
materialet og i prinsippet en fullstendig åpen lemmaliste som 
 løpende kan kompletteres og oppdateres. Men den mest av-
gjørende operasjonen består i å bygge opp en begrepsbasert 
lemma liste der betydningsbærende flerordsforbindelser inngår 
som selvstendige og likestilte enheter sammen med enkeltord.

For å få til et effektivt samspill innenfor en blandet lemma-
liste med ettords- og flerordsenheter og en hensiktsmessig 
 sortering og klassifisering, må samtlige lemmaer være semantisk 
en tydige. Med hensyn til det blir det realistisk og logisk å bygge 
opp en bred leksikografisk beskrivelse ut fra en omfattende kart-
legging av fraser og ordforbindelser som dermed fungerer som 
grunnelementer helt fra begynnelsen. Det innebærer en prosess 
der flerordsforbindelsene i første omgang er strukturelt under-
ordnet enkeltord. Ved en digital analyse kan det foretas en om-
strukturering som stiller flerordsenhetene i fokus som regelrette 
lemmaer.

Presentasjonen utformes også skritt for skritt, der det blir tatt 
hensyn til faste og varierende ledd, og syntaktisk og semantisk 
valens står i sentrum. Standardisert fremstilling sikrer en fast sor-
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teringsregel for flerordslemmaer, uansett om de er underordnet 
enkeltord eller de står selvstendig. Samtidig kan deres syntaktiske 
egenskaper bli analysert og synliggjort i form av grammatiske 
 tagger. Dermed kan flerordslemmaene gjennomgå grammatisk 
klassifisering på samme måte som enkeltordene blir klassifisert 
etter ordklasse.

I denne prosessen får det semantiske aspektet og flerords-
enhetenes semantiske sammenheng etter hvert økt oppmerksom-
het, og den oppmerksomheten gjelder i senere faser også enkelt-
ordene. De semantiske relasjoner er blitt kartlagt og analysert 
med hensyn til hvordan de gjenspeiles i syntagmatiske (og dels 
også morfologiske) relasjoner som igjen avdekker paradigmatiske 
relasjoner mellom leksikalske enheter. Når det gjelder enkeltord, 
er kollokasjonene av stor betydning i denne sammenheng, ved 
f.eks. å vise hvilke adjektiv eller verb som karakteriserer bruken 
av enkelte substantiver, eller ved å trekke frem hvilke adverb og 
adverbialer som er typiske for enkelte verb. For betydnings-
bærende flerordsforbindelser er de derimot av begrenset relevans. 
Her kommer en annen relasjonstype inn i bildet som er aktuell 
både for enkeltord og flerordsenheter. Relasjoner mellom side-
ordnete ledd i parataktiske forbindelser, slik de blir realisert i 
 faktisk tekstsammenheng, viser seg å være av avgjørende betyd-
ning for semantisk analyse og klassifisering av ordforrådet, bl.a. 
med hensyn til at enkeltord og betydningsbærende flerords-
enheter gjerne står i en innbyrdes relasjon i slike forbindelser.

I Íslenskt orðanet slik det forekommer på websiden  
www.ordanet.is blir alle flerordsenheter fremstilt som lemmaer. 
Databasen til ordnettet inneholder i tillegg en stor mengde ulike 
ordforbindelser, bl.a. kollokasjoner med enkelte ord som ligger til 
grunn for den leksikografiske beskrivelsen. Den inneholder også 
en hel del lemmaer som ikke inngår i lemmalisten på websiden, 
da de ikke forekommer i de typer relasjoner som beskrivelsen 
dekker. De vil derimot aktiveres når en relevant relasjon fore-
ligger.

Flerordslemmaenes form og funksjoner er gjensidig nært for-
bundet. Deres funksjoner avhenger av en klar og regelmessig form 
og fremstilling. Men samtidig må fremstillingen være tilpasset 
deres tilsiktede funksjoner. Her vil forholdet til ettordslemmaene 
ha avgjørende betydning, om det dreier seg om likestilte 
 leksikalske enheter eller om flerordslemmaene bare forekommer 
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i begrenset omfang som alternative lemmaformer innenfor en 
lemmaliste med enkeltord.

Struktureringen og fremstillingen av digitale ordbøker 
 varierer ganske sterkt, og i mange tilfeller er de tydelig preget av 
den trykte ordbokens tradisjoner. Det gjelder også for lemmaene 
som sentrale enheter i ordboksteksten. Deres posisjon og funksjon 
avhenger bl.a. av om det semasiologiske perspektivet fortsatt har 
prioritet, og om det genuine formålet i høy grad er knyttet til 
 resepsjon eller om det onomasiologiske perspektivet får økt vekt 
og oppmerksomhet med sikte på interne leksikalske relasjoner og 
brukernes behov for veiledning om produksjon.

Uansett om den lemmamodell som her er blitt presentert, 
anses å være relevant eller realistisk, bygger den på en tilnærming 
som i mange henseender har praktisk verdi for ordboksarbeid, 
også når det gjelder semasiologiske ordbøker. En omfattende og 
detaljert analyse av leksikografiske relasjoner underbygger 
betydnings forklaringer, og en oversikt over ulike typer flerords-
forbindelser har betydning for beskrivelsen av enkelte ord. Med 
tanke på det kan denne modellen utgjøre en viktig komponent  
i oppbyggingen av en generell leksikografisk database for ut-
arbeidelse av ulike typer ordbøker.
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