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Anmeldelse: WordNet – Ordbogens afløser? 

Per Galle 

 
 

At slå ord op er surt. Det er surt, fordi det er tegn på, at vi har bøvl med sproget, og det er 
surt, fordi det kan være besværligt at finde de oplysninger, man har brug for. Men det bliver 

mindre og mindre surt, efterhånden som der kommer bedre og bedre hjælpemidler på 
Internettet. Og nu er der kommet et hjælpemiddel, WordNet 

(http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn), som er stærkere end nogen ordbog, jeg kender til, 
når det gælder om at få styr på sprogets virvar af betydninger og begreber. 
 

Men hvornår og hvorfor er det, at vi har brug for at slå betydninger af ord og udtryk op, og 
hvad er det, vi skal have at vide? Der er groft sagt tre situationer, hvor vi slår op: 

 
(1)  Når vi læser og skal finde betydningen af et ord eller et udtryk, vi ikke forstår.  

 
(2)  Når vi skriver og skal checke om et ord eller udtryk, vi har tænkt os at bruge, nu også 

siger det, vi ønsker – noget man ofte har brug for, hvis man skriver på et 
fremmedsprog.  

 
(3)  Når vi tænker, fx. i forbindelse med opgaveskrivning eller forskning, og skal finde en 

definition af et vigtigt ord eller udtryk, som vi enten vil bruge i en af dets sædvanlige 
betydninger, eller vil præcisere og modificere som led i vores egen teoriudvikling. For 

selv specialiseret fagsprog skal have rod i dagligsproget for at være gangbart. 
 

I alle tre tilfælde har vi som minimum brug for en kort, velgennemtænkt betydningsdefinition, 
plus eksempler på ordets eller udtrykkets brug i sædvanligt sprog. Det sidste er især vigtigt i 

skrivesituationen (2), hvor det hjælper os til at vælge den mest mundrette og forståelige blandt 
flere mulige formuleringer. Men eksemplerne er i alle tre situationer vigtige som hjælp til 

intuitivt at forstå definitionerne. 
 

Disse minimumskrav opfyldes af flere gode ordbøger, som findes på Internettet, og som man 
gratis kan benytte (dele af) online. Fx. har jeg brugt Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary (http://dictionary.cambridge.org/), Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
(http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/?cc=dk), Merriam-Webster Online 

(http://www.m-w.com/), og når opslaget skulle være lidt bredere og mere leksikon-agtigt, 
Encyclopedia Britanica (http://www.britannica.com/). Ofte har de (foruden de basale 

definitioner og eksempler) forskellige krydshenvisninger til synonymer og beslægtede ord og 
udtryk. Men vil man have ”fuldversionen” af disse værker, skal man enten betale for at blive 

abonnent, eller for en papirversion, som både er dyr og langsommelig at bruge. 
 

For nylig blev jeg så gjort opmærksom på WordNet, en stor database over det engelske sprogs 
substantiver, verber, adjektiver og adverbier. Men også visse faste udtryk er med, fx. ”pass 

by” ”set aside” osv. Databasen er resultat af omfattende forskning i sprogvidenskab og 
kognitionsvidenskab. Den er lokaliseret på Princeton University, og findes i en netversion 

med søgefunktion på http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn. Der er en hjemmeside med 
mange bagrundsoplysninger på http://wordnet.princeton.edu/. Netversionen er gratis at 

benytte. Og så er det i den grad en ”fuldversion”, man får adgang til! Den yder i hver af vore 
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tre brugssituationer (1-3) det samme som de gratis netversioner af de store 
betydningsordbøger – plus meget, meget mere. Med et simpelt opslag på søgesiden kan man 

uden videre få sine definitioner og eksempler. Men skal man have yderligere udbytte af 
WordNet, må man lære sig lidt om dens særlige terminologi, ”Glossary of Terms” 

(http://wordnet.princeton.edu/gloss), og så i øvrigt prøve sig frem. Det er sjovt, og man kan i 
løbet af en halv times tid lege sig frem til en rimelig god forståelse af værktøjet og begynde at 

fornemme dets styrke. 
 

Lad mig pege på to træk ved WordNet, som har gjort særligt indtryk på mig.  
 
Det ene er, at WordNet – modsat almindelige ordbøger – er organiseret omkring betydninger. 

De fleste ord (og udtryk) kan, afhængigt af sammenhæng, have forskellige betydninger. 
Omvendt kan hver betydning (hvert begreb, om man vil) bæres af et eller flere ord. Alle de 

ord, der er fælles om en betydning er samlet i synonym-klynger, såkaldte ”synsets” 
(”synonym sets”). Man kan slå et enkelt ord op, og får så alle dets mulige betydninger; og for 

hver af disse, hele klyngen af synonymer, der kan bære netop den betydning. 
 

Fx. kan man ved opslaget ”design” se, at dette ord har 6 betydninger som substantiv og 7 som 
verbum. (Alle selvfølgelig beskrevet med definition og eksempler.) Første betydning af 

substantivet ”design” (”the act of working out the form of something ...”) bæres også af 
substantivet ”designing” (i dets første betydning). ”Design” og ”designing” er derfor 

synonymer; de har en betydning til fælles. 
 

Det lyder måske indviklet i så kort gengivelse, men når man har prøvet et par opslag, 
begynder man hurtigt at se, at WordNet giver et fantastisk overblik, som ingen almindelig 

ordbog kan hamle op med. For mig var det i hvert fald en regulær aha-oplevelse på denne 
måde at få indblik i, hvordan sprog fungerer. 

 
Et tip: for at få det bedste overblik, bør man under ”SEARCH DISPLAY OPTIONS” tilvælge 

”show sense numbers” og evt. også ”show lexical file info”. 
 

Det andet træk, jeg vil fremhæve er, at man via linket ”S:” foran hver synonymklynge kan få 
adgang til bl.a. specialiseringer af klyngens betydning, og til generaliseringer af den. 

Specialiseringer nås via linket ”hyponym”, der fx. fører fra ”chair” ned til bl.a. ”chaise 
longue” og ”throne”. Generaliseringer nås via et ”hypernym”-link, og WordLink kan så (i et 

enkelt skærmbillede) vise hele arvefølgen ned fra ur-betydningen. Det er den mest generelle 
betydning af alle, og den bæres af ordet ”entity”: ”that which is perceived or known or 

inferred to have its own distinct existence (living or nonliving)”. Har man taget hele turen fra 
fx. ”chair” til ”entity”, og har man blot den mindste smule respekt for orden i begreberne, kan 

man blive helt høj af så meget orden. 
 

Prøv det, og bliv høj! 


