
Forelæsninger i teknisk/juridisk sprog 
 
I tilknytning til valgfagene Introduktion til teknisk sprog (engelsk), Teknisk sprog (spansk) og Den 
tekniske og juridiske kommunikation i virksomheden (tysk) tilbydes de studerende en række 
forelæsninger på dansk, organiseret i to forelæsningsrækker: Introduktion til fagsprogslingvistik og 
Brug af ordbøger og andre hjælpemidler til behovstilpasset datasøgning. 
 
1) Introduktion til fagsprogslingvistik 
 
KOMPETENCEMÅL 
Det er kursets formål at styrke de studerendes sprogvidenskabelige grundlag for at følge 
ovennævnte valgfag og for at opnå de kompetencemål, der er opstillet for fagene. Det er særligt et 
mål at styrke de studerendes evner til at vælge en hensigtsmæssig strategi i forbindelse med 
forskellige typer af opgaver. 
 
INDHOLD 
For at opfylde dette formål skal de studerende i løbet af kurset tilegne sig 
 
a) viden om: 

• hvad der karakteriserer fagsprog og fagtekster generelt 
• hvordan den fagsproglige lingvistik studerer fagsprog og fagtekster gennem undersøgelser af 

teksttypologi, tekststruktur og syntaktiske, semantiske og pragmatiske karakteristika ved 
tekniske og juridiske tekster. 

• hvad der er karakteristisk for denne type sprogvidenskab 
 
b) færdigheder i at: 

• analysere faglige tekster især fra det tekniske og juridiske område på dansk 
• gennem analyserne at finde frem til, hvad er karakteristisk for disse tekster. 
 

Forelæsningsrækken har først og fremmest et analysepraktisk sigte, sådan at de teoretiske elementer 
eksemplificeres og anvendes i det praktiske analysearbejde. Arbejdet i forelæsningsrækken 
viderefører undervisningen i tekstanalyse og oversættelsesstrategier fra tidligere semestre, men 
koncentrerer sig særligt om de specielle karakteristika ved især juridiske og tekniske tekster. 
 
 
UNDERVISNING 
Undervisningen består af en forelæsningsrække (fem dobbeltlektioner) i starten af semestret. I 
forelæsningerne arbejdes med en kombination af overbliksfremstilling og praktiske tekstanalyser. 
 
 
LITTERATUR 
Engberg, Jan: Introduktion til fagsprogslingvistikken. 2. opl. Århus 2003: Systime 
 
2) Brug af ordbøger og andre hjælpemidler til behovstilpasset datasøgning  
 
KOMPETENCEMÅL 
Det er kursets formål at styrke de studerendes leksikografiske grundlag for at følge ovennævnte 
valgfag og for at opnå de kompetencemål, der er opstillet for fagene. Der vil i særlig grad blive lagt 
vægt på at formidle indsigt i den rolle, som ordbøger/termbanker/leksika har som værktøj i 
forbindelse med vidensrelaterede og kommunikationsrelaterede problemer. 
 



INDHOLD 
For at opfylde dette formål skal de studerende i løbet af kurset tilegne sig 
 
viden om: 

• almensproglige ordbøger og deres funktion 
• fagsproglige ordbøger, leksika og encyklopædier og deres funktion 
• angivelsestyper i ordbøger, leksika og encyklopædier 
• søgning i opslagsværker, databaser og på nettet. 

 
I princippet foreligger alle de data, som de fleste mennesker i de fleste situationer kunne have brug 
for, allerede i tilgængelig form. Problemet består ofte mindre i at få tilstrækkelig mange data, end i 
at få præcis dem og kun dem, man har brug for. I forbindelse med fagsprog består der derudover et 
klart behov for fastlæggelse af normer, der kan sikre en entydig forståelse og ensartet sprogbrug. I 
kurset vil disse generelle leksikografiske/terminologiske problemstillinger blive tematiseret. Der 
bruges eksempler fra både trykte ordbøger, elektroniske ordbøger og netsøgning. 
 
 
UNDERVISNING 
Undervisningen består af en forelæsningsrække (fem dobbeltlektioner) i starten af semestret. 
 
 
LITTERATUR 
Bergenholtz, Henning og Sven Tarp (udg.) med bidrag af Grete Duvå, Ole Norling-Christensen, 
Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen og Jette Pedersen: Manual i 
fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger – problemer og løsningsforslag. Herning: Systime 
1994. 
 
Denne bog er på mange måder stadig relevant, men med hensyn til elektroniske ordbøger er den 
forældet. Bogen skal ikke købes. Der vil enten blive uddelt gratis eksemplarer af restoplaget til 
deltagerne, eller relevante kapitler fra bogen vil blive lagt ud under fildeling. 


