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monodireksjonal bidireksjonal

Tospråklige almenordbøker

FS >: resepsjonsordbok
             (passiv)

MM >: produksjonsordbok
                 (aktiv)

FS >/MM >: resepsjons- og produksjonsordbok
                         (passiv og aktiv)

FS> — med fremmedspråket som kildespråk

MM> — med morsmålet som kildespråk

Forklaring: 

Ordbokstypologi

skopus funksjondireksjonalitet

monoskopal ordbok
        (s1 > s2
         s1 > s2)

biskopal ordbok produksjon resepsjon oversettelse

separat
(s1 > s2
 s1 > s2
 s2 > s1
 s2 > s1)

integrert
(s1 > s2
 s2 > s1
 s1 > s2
 s2 > s1)

A
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B Ordbokens struktur

megastruktur

omtekst hovedlemmaliste

fortekst mellomtekst baktekst

makrostruktur
mikrostruktur

alfabetisk

finalalfabetisk

systematisk

initialfabetisk*

* Etter tegn-for-tegn-metoden eller ord-for-ord-metoden

glattalfabetisk nisjealfabetisk redealfabetisk

artikkel

lemma

hode

kropp 

hale

— homografnr.
— uttale
— bøyn./ordkl.

ved monosemi ved polysemi

betydning delbetydning 1 delbetydning 2

— ekvivalent/forklaring
— valens
— eksempel/eksempler
— kollokasjon(er)

— idiomer
— ordspråk
— henvisninger



Informasjonstyper

eksplisitt informasjon implisitt informasjon

uttale bøyning

betydning

synonymdefinisjoner

diasystematisk markering

strukturindikatorer

orddeling

(i enspråklig ordbok:) (i tospråklig ordbok)

leksikografiske defi-
nisjoner (betydnings-
parafraser)

ekvivalenter

diakron diatopisk diaevaluativdiateknisk

typografiske ikke-typografiske

diastratisk

glosser

ekvivalentparafraser

(gjennom eksempler)
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valens

C



D Spesialordbøker
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             syntagmatiske
(beskriver leksikalske enheter i 
relasjon til andre enheter som 
de kan forekommer sammen 
                    med)

avgrensede

valensordbok kollokasjonsordbok idiomordbok
innholdsparadigmatiske
    (onomasiologiske)

uttrykksparadigmatiske
    (semasiologiske)

synonymordbok antonymordbok begrepsordbok

             paradigmatiske
(beskriver leksikalske enheter i 
relasjon til andre enheter som 
       de kan skiftes ut med )

a)

homonymordbok paronymordbok rimordbok

b)

mht. informasjonstype:

- orddelingsordbok
- uttaleordbok
- etymologisk ordbok
- frekvensordbok

mht. språkvarietet

- historisk ordbok
- dialektordbok
- neologismeordbok
- fagordbok
- slangordbok

mht. tekstgrunnlag

- verkordbok
- forfatterordbok



Leksikografi Leksikologi

(utarbeidelse av ordbøker, og undersøkelse
og utvikling av teorier om ordbøkers tilkomst, 
egenskaper, formål og bruk)

(forskning og teoriedannelse knyttet til et språks 
ordforråd, særlig med henblikk på de leksikalske 
enheters betydning og strukturelle egenskaper)

metaleksikografi

praktisk leksikografi

brukerforskning

ordbokskritikk

ordboksforskning
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