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1. INDLEDNING 

Lingua er et multimedieprodukt, der giver mulighed for at opleve sprog i en hel ny 

kontekst, og på en ny måde. Før musen hen over Europa, og hør hvordan de taler fra 

Vestjylland i Danmark til Barcelona i Spanien.  

I denne rapport vil vi diskutere en prototype vi har udviklet af dette produkt, Lingua. Vil 

vil reflektere over brugskonteksten i sammenhæng med en teoretisk forståelsesramme. 

Med baggrund i denne refleksion vil vi argumentere for de designvalg vi har taget i 

forbindelse med fremstillingen af produktet. 

1.1. Motivation 

Vores motivation har fra starten været, at vi gerne ville lave et produkt, hvor indholdet i 

høj grad var op til brugerne. Selv finder vi disse produkter spændende, og i forhold til at 

udvikle et multimedieprodukt så vi en række spændende perspektiver og udfordringer i 

denne type produkt. Som det skal beskrives i rapporten, har der også været rigeligt af 

udfordringer, men også interessante perspektiver. Vi diskuterede i starten af forløbet 

mulige problemområder for et sådant produkt, hvor brugerne havde en høj grad af 

medbestemmelse; hvor produktet på sin vis var en skabelon for brugernes indhold. Vi 

endte med at give os i kast med sprog som problemområde, idet vi både har en personlig 

interesse og har fundet en generel interesse for sprog. Interessen handler om 

underholdningsværdien i at høre ord og fortællinger udtalt på andre sprog, og i at opdage 

forbindelser mellem de forskellige sprog. Udgangspunktet og motivationen for at udvikle 

Lingua har derfor været visionen om en underholdningsbaseret, brugerstyret platform for 

udforskning af sprog. 

1.2. Læsevejledning 

Vi vil indlede rapporten med en beskrivelse af konceptet: Hvad går vores produkt ud på? 

Den første del af rapporten diskuterer efterfølgende produktet på et overordnet plan. I 

denne del etablerer vi først en teoretisk forståelsesramme for produktet. Denne 

forståelsesramme omhandler også det anvendelsesområde produktet er tiltænkt. Vi vil i 

afsnittet diskutere turisme som begreb og websites med brugergeneret indhold. Ud fra 

denne diskussion, vil vi formulere ideologien bag produktet, en ideologi, der er styrende 
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for hele udviklingen af produktet. Dernæst reflekterer vi over sprog som problemområde 

og sætter disse overvejelser i relation til vores produkt. Endelig sammenligner vi vores 

produkt med lignende produkter. 

Den anden del af rapporten diskuterer produktet på et mere detaljeret plan i forhold til 

interfacet og interaktionen. En brugervejledning beskriver produktets funktionalitet, uden 

dog at argumentere for denne funktionalitet. Denne argumentation for designvalg følger i 

det næste afsnit, hvor en række forskellige områder diskuteres: Databaser, interface, 

overvejelser om brug, sprog- og landegrænser, og skalerbarhed. 

Rapporten afsluttes med overvejelser over ting der kunne have været gjort anderledes eller 

forskellige, og endelig en konklusion.  

1.3. Begrebsafklaring 

Vi skal her slå fast, at det er komplekst at tale om sprog. Et ”ord” kan være et vidt begreb: 

Anvender man for eksempel formuleringen ”det samme ord”, kan dette forstås på flere 

plan. At et ord er det samme som et andet, kan betyde at den fysiske form er den samme, 

som eksemplet med det engelske pronomen ”I” og det danske adverbium ”I” illustrerer. Et 

ord kan også være det samme betydningsmæssigt, eller mere korrekt sagt, have den 

tilnærmelsesvis samme betydning, som eksemplet med det engelske substantiv ”eye” og 

det danske substantiv ”øje” illustrerer. Derudover kan man også tale om at ord kan være 

”de samme” på et fonologisk og et etymologisk plan. 

I forhold til vores produkt beskæftiger vi os dog kun med to niveauer for ord: 

Wordboxniveauet og contentboxniveauet. Vil vil så vidt som muligt bruge disse 

betegnelser gennem rapporten. Wordboxniveauet er kernen i systemet. Det er ord på dette 

niveau, brugeren søger i. På et enkelt land kan der kun være én forekomst af et ord med en 

bestemt fysisk form, mens det kan hænde at der på europæisk plan kan forekomme flere ord 

med samme fysiske form, som eksemplet ovenfor viser. Til et et ord på wordboxniveau 

kan der være knyttet flere contents; altså forskellige brugere kan have indtalt en udtale af 

ordet. Oversættelser mellem ord i systemet foregår kun på wordboxniveau. 

Oversættelserne vil være baseret på en betydningsmæssig lighed mellem wordboxord på 

forskellige sprog. 
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2. BESKRIVELSE AF KONCEPTET 

Vores multimedieprodukt er en prototype af et brugerdrevet website, der tilbyder en 

oplevelsesorienteret tilgang til sprog. Lingua, som vi har valgt at kalde produktet, er tænkt 

som et website, hvor brugerne kan lægge lydfiler ind med ord og fortællinger på deres eget 

sprog. Disse ord og fortællinger kan man gå på opdagelse i, fra land til land, ved at følge 

de oversættelser mellem ordene, som brugerne ligeledes har oprettet. Med produktet har vi 

altså skabt en ramme for udveksling af sprog på brugernes betingelser: De bestemmer 

hvilke ord og fortællinger, der skal lægges ind, ligesom de bestemmer oversættelserne fra 

sprog til sprog. Herved håber vi, at oplevelsen af at gå på opdagelse mellem sprogene kan 

blive vedkommende, personlig og relevant. 

Interaktionen på websitet er baseret omkring en grafisk repræsentation af et europakort. I 

arbejdet med prototypen har vi valgt at begrænse os til Europa som platform for 

udveksling. Overordnet set kan man i navigationen befinde sig på to forskellige niveauer: 

På europakortets overblik (senere i denne opgave: Europa mode), hvor der er mulighed for 

at søge på ord, og oversættelser af disse ord, og få præsenteret hvilke lande ordet og dets 

oversættelser er oprettet i. Eller zoomet ind på et enkelt land, hvor der er mulighed for at 

høre ord afspillet enten ved at navigere hen over kortet, hvor en forekomst af ordet vil være 

markeret som en prik, eller ved at betjene en menu, hvor forekomsten af ordet vil være 

præsenteret i en kontekst. 

Således udnytter vi med produktet det digitale medies muligheder for interaktion i høj 

grad: For det første giver vi brugerne mulighed for selv at tilføje indhold, i form af lydfiler 

med tilhørende materiale, og struktur, i form af links mellem oversættelser. For det andet 

tilbyder vi mulighed for at interagere med dette indhold dels gennem tekstsøgning, dels 

gennem navigation på kortet. Derudover udnytter vi det digitale medies mulighed for 

flermedialitet: Integrationen af lyd og billeder i interfacet er en væsentlig fordel, når det 

kommer til oplevelsen af sprog. Med lydfilerne bliver det muligt at opleve sprog, som det 

tales af de lokale, mens de tilhørende billeder kan illustrere betydningen af et ord og på den 

måde hjælpe til forståelsen. 

Målgruppen for produktet er bred og omfatter folk, der er interesserede i deres eget sprog 

eller fremmedsprog såvel som folk, der blot er nysgerrrige i forhold til andre kulturer eller 
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sætter pris på underholdningsværdien i et oplevelsesbaseret interface. Brugerens typiske 

mål med at anvende websitet, det vil sige produktets anvendelsesområde, vil være at søge 

en oplevelse og deltagelse i et fællesskab, og ikke at anvende det som et opslagsværk. 

Vores vision om et brugerdrevet website knytter an til en række problemstillinger og 

teoretiske perspektiver, som vi vil diskutere dybere i det næste afsnit. 

Ved at vælge sprog som vores primære problemområde – det er overordnet set sprog, 

websitet handler om – har vi begivet os ud i et yderst komplekst felt. Vi har derfor løbende 

gjort os en række overvejelser med baggrund i teorier fra lingvistikken. Vi vil senere 

komme med en redegørelse og diskussion af sprog som problemområde, men også løbende 

gennem rapporten inddrage refleksioner fra lingvistikken, eksempelvis i forbindelse med 

en diskussion af produktets databasestruktur eller kortet som repræsentationsform. 

3. PROJEKTETS IDEOLOGI 

I dette afsnit vil vi etablere en teoretisk forståelsesramme for det domæne som vores 

projekt bevæger sig indenfor. Dette gør vi både for at give en dybere forståelse for de 

forskellige perspektiver, men også for at skabe et bedre grundlag for de beslutninger, vi 

nødvendigvis må træffe som udviklere. Ud fra denne forståelsesramme vil vi formulere 

ideologien bag produktet – eller med andre ord, svare på spørgsmålet: Hvad vil vi med 

produktet? 

I den teoretiske forståelsesramme vil vi først kort svare på, hvorfor vi har valgt sprog som 

det primære problemområde. Dernæst vil vi diskutere oplevelsesperspektivet, og særligt 

relevant for vores produkt, turisme, og beskrive hvordan vores produkt placerer sig i 

forhold til disse perspektiver. Endelig vil vi diskutere hvad, der sker, når websites bliver 

brugerdrevne. Alt i  alt skal disse forskellige perspektiver være med til at opridse nogle 

rammer for vores projekt, som på den måde kommer til at relatere sig til nogle traditioner. 

Samtidig skabes der dog nye forbindelser mellem disse og et krydsfelt opstår. 

3.1. Hvorfor sprog som problemområde 

Sprog er interessant. Hvordan taler de i Vestjylland? Hvor stammer dette ord fra? Hvorfor 

taler de så mærkeligt i Finland? Hvordan oversættes denne sætning? Hvordan lyder 

portugisisk? En sådan interesse i sprog er udgangspunktet for vores projekt. Denne 
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interesse er personlig og generel. Personlig fordi, vi ser sprog som et fremragende 

materiale til et oplevelsesbaseret website. Vi er selv fascinerede af oplevelsen af at browse 

hen over lydklip, og høre sjove udtalekombinationer, samt følge stier af oversættelser 

gennem forskellige sprog, også med de betydningsforskydninger, der eventuelt måtte 

fremkomme. Interesseren er også generel, har vi fundet ud af gennem vores indledende 

research. Fra radioprogrammer til sprogskoler på cd-rom, er der mange tiltag, der 

henvender sig til interessede, ligesom brugerne af disse tiltag også er mange. 

På websitet skal brugerne kunne sammenligne ord og vendinger på forskellige sprog og 

dialekter, men også kunne sætte dem i kontekst, hvilket vi mener er overordentligt vigtigt. 

Herved kommer der nemlig en mere direkte relation til de sammenhænge som ordene kan 

indgå i, ligesom der kommer en konkret afsender på. Dette håber vi kan være med til at 

understøtte en frugtbar udveksling og interesse for sprog. Derudover er det at kunne høre 

sproget udtalt også vigtigt, så det ikke blot står i sin ’døde’ tekstuelle form, men kan høres 

som den levende størrelse, det også er. Endelig kan de sammenligninger vi vil give 

mulighed for være med til at sætte fokus på både ligheder og forskelle mellem sprog, og på 

den måde øge refleksionen over sit eget sprog og den måde, man bruger det på. 

Vi vil senere kvalificere vores overvejelser om sprog, men her skal blot slås fast, at vores 

motivation for at udvikle produktet har været interessen i det krydsfelt, der opstår, når 

sprog som problemområde sættes i kontekst og kombineres med andre perspektiver. 

3.2. Turisme 

Som beskrevet er den oplevelsesdimension, som produktet indeholder, et vigtigt 

perspektiv. Det er åbenlyst, at vores site ikke er beregnet på at være en leksikal database, 

idet indholdet er afhængigt af brugernes input, men derimod et frit forum, hvor man kan gå 

på opdagelse i Europas sprog. Præsentationen af disse sprog vil altid være knyttet til 

konkrete personer og lokaliteter: De ord, en bruger lægger ind i systemet, vil forekomme 

som en prik på kortet, der er placeret afhængigt af, hvor brugeren bor. Samtidig vil det 

altid fremgå, hvem der har lagt ordet med eventuel tilhørende fortælling ind, og det vil 

være muligt at se denne brugers profil. På den måde kan navigationen på websitet siges at 

udgøre en medieret geografisk rejse, der yderligere understreges af, at kortet er 

dominerende i websitets interface. Ved at benytte vores site bevæger man sig så at sige 

væk fra sin nære virkelighed og ud i Europa.  
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Medieteoretikeren André Jansson beskæftiger sig netop med denne form for medieret 

turisme i teksten Spatial Phantasmagoria – The Mediatization of Tourism Experience 

(2002). Når turisten oplever verden ikke ved at tage ud i den, men gennem medierne; 

gennem tv programmer, magasiner, reklamer, postkort, internet og så videre, oplever han 

eller hun verden gennem, hvad Jansson kalder ”mediascapes”1. Omfanget og antallet af 

mediascapes er i fortsat vækst, skriver Jansson; der er sket en øget mediering af turismen, 

som gør at turisten sættes i stand til at opleve hjemmefra. Denne erfaring med mediascapes 

præger også turisten, når han eller hun så faktisk rejser ud i verden: ”Paradoxically, it 

seems, the more organized tourism gets, the more mediatized it becomes - and the more it 

is turned into simulation. Furthermore, tourism catalogues, travel magazines and Internet 

sites are not only simulations of reality, they are simulations of already simulated 

environments. (…).”2 I en postmoderne betydningsforskydning efterligner destinationerne 

det medierede billede, og billedet bliver ”originalen”, som oplevelsen sammenlignes imod. 

Den faktiske oplevelse er således uadskillelig fra det medierede indtryk, turisten har dannet 

sig før rejsen. 

Landkortet er en klassisk mediering af turismeoplevelsen. Med kortet bliver lokaliteten 

gjort tilgængelig for turistens blik, og er et resevoir for potentielle rejseveje, destinationer 

og oplevelser. Ved at anvende et landkort som den dominerende del af vores interface 

skriver vores produkt sig altså ind som en del af et mediascape; det skriver sig ind i et 

turismeperspektiv. Kortet bidrager til at give brugeren en eksplorativ følelse, som en 

rejsende på ukendte kontinenter. I denne kontekst bevæger vores produkt sig altså igen i et 

krydsfelt. Det er på én gang en åbenlys medieret oplevelse, samtidig med at det indeholder 

en intention om at komme bag medieringen: De indsigtshistorier som brugerne kommer 

med, bliver til virtuelle oplevelser som enhver ’onlineturist’ kan tilgå. Derved kan vores 

site være med til at give et bredt kulturelt indblik i en lokalitet, hvor afsenderen er mere 

autentisk og direkte end de traditionelle turistformidlere. Det at læse sig ind på et land via 

vores site bliver altså en mosaik af lokale anekdoter og simuleringen af virkeligheden kan 

fortrænges for stund. På den måde kan vores site både anskues som et oplevelsesorienteret, 

virtuelt besøgsmål, men også som en mediering af virkelige turistlokaliteter rundt om i 

Europa.  

                                                 
1 Jansson (2002): s. 432 
2 Jansson (2002): s. 438-9.  
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3.3. Websites med brugergeneret indhold 

Lingua er, som beskrevet, i udgangspunktet en platform, hvor det er brugernes inputs, der 

udgør indholdet og udviklingen. Brugerne spiller således en essentiel rolle for vores 

produkt – vores website. Vi har derfor undersøgt tendenser, der afføder denne form for 

brugeraktivitet, samt studeret konkrete websites med brugergenereret indhold. I 

forlængelse heraf har vi set på betydningen af begreber som motivation og troværdighed i 

de konkrete brugskontekster. 

Websites med brugergenereret indhold afspejler generelt en af tendenserne i nutidens 

samfund; vi stoler i højere grad på vores lige og mindre og mindre på medierne. Således 

har begrebet om public journalism vundet indpas de seneste år, hvor der traditionelt set har 

været konsensus om, at der skulle være en autoritet eller en institution bag mediernes 

udtalelser. Weblogs og virtuelle fællesskaber eller communities er ligeledes vokset ud af 

denne bølge, der stadig er i rygende vækst, fordi vi via teknologien i højere grad får 

mulighed for at distribuere vores viden og påvirke hinanden og forløbet gensidigt. Generelt 

kan man tale om, at tendensen er, at brugerne bliver deltagende, aktive producenter, i 

stedet for passive modtagere.  

I forhold til tidligere medieformer er der således sket en ændring i afsender- og 

modtagerforholdet. Internetjournalisten O’Connor skriver i sin artikel ”Create or be 

created”3 om netop dette fænomen. Han ser, at vi på grund af nettets multimediale og åbne 

struktur er på vej mod en kulturel revolution. Hvor det tidligere var de professionelle 

kulturformidlere, der stod for at producere kultur på grund af den traditionelt set 

besværlige proces, som det var at skabe, producere og distribuere kultur, har vi med 

WWW i dag fået en global distributionskanal, hvor det er blevet nemmere og hurtigere at 

publicere og dele ting på afstand. Alle kan derfor blive “kulturformidlere”, og der er ikke 

længere nogle kvalitetskriterier, der skal opfyldes - vi bevæger os fra ”experienced culture” 

til ”expressed culture”4. Denne gensidige interaktion er vigtig, idet den forstærker 

tilhørsforholdet til et fællesskab og dermed vores selvidentitet. 

                                                 
3 O'Connor (1997) 
4 O’Connor (1997): s. 2. 
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3.3.1. Brugermotivation  

En forudsætning for at vedligeholde og udvikle websites med brugergenereret indhold er 

imidlertid, at der eksisterer en aktiv brugergruppe. Men hvordan etablerer og vedligeholder 

man en sådan? En af pointerne er, at brugeren skal kunne etablere et behov for enten at 

formidle sit budskab eller genfinde det, for siden at kunne se det i en ny sammenhæng.  

I forbindelse med virtuelle fællesskaber eller communities er denne motivation netop 

fællesskabet. Det, at være fælles om noget er altså en afgørende motivation for at deltage 

aktivt. Her kan eksempelvis nævnes eksperten.dk5, netdoktor.dk6, scope.dk7 og 

mensactivism.org8, der alle tilbyder fællesskaber til en specifik målgruppe, henholdsvis IT-

, medicin- og film-interesserede og mænd. Motivationen ligger således i udvekslingen af 

erfaringer inden for et fælles interessefelt. 

På nyhedssites som flix.dk9 og slashdot.org10 og er det begrebet om public jounalism, der 

gør sig gældende; det er brugerne, der skriver historierne, som dog bliver redigeret af et 

fåtal af (professionelle) redaktører. På plastic.com11 kommenterer brugerne på udvalgte 

nyheder og giver dermed sit besyv med. Public journalism kan betragtes som en 

konsekvens af, at nyhedsmediernes indhold ikke opleves som vedkommende for en stadig 

større del af befolkningen. Motivationen for brugerne af disse sites kan derfor betragtes 

som en mulighed for at opleve en mere nærværende journalistik, hvor vi ikke påduttes den 

“rigtige” viden12. Den kan endvidere forstærkes af muligheden for at udleve sin indre 

journalist i en tid, hvor vi ønsker at kreere frem for at blive kreeret jf. O’Connors 

betragtning om den kulturelle revolution. Ikke mindst er der større sandsynlighed for, at 

der findes en “public journalist” på det rigtige tidspunkt og det rette sted i en situation, 

hvor nyheder således kan blive endnu nyere. 

Wikipedia13 er et af de mest udtalte eksempler på et website med brugergenereret indhold, 

der stiller meget store tillidsmæssige krav til brugeren, som ufiltreret får lov at levere 

                                                 
5 http://www.eksperten.dk/ 
6 http://www.netdoktor.dk/ 
7 http://www.scope.dk/ 
8 http://www.mensactivism.org/ 
9 http://www.flix.dk/ 
10 http://slashdot.org/ 
11 http:www.plastic.com/ 
12 Bro (1999): s. 1 
13 http://www.wikipedia.org/ 
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indhold og forbinde indholdet ved hjælp af tagging. Det er et fælles produkt, som alle kan 

bidrage til og konstant ændre på. Viden og sandhed forenes her som noget menneskeskabt 

og flydende, og muligheden for hele tiden at linke internt og eksternt adskiller Wikipedia 

fra det traditionelle ordbogsformat. Motivationen for at benytte Wikipedia må primært 

findes i behovet for videnssøgning som siden konstitueres i den dynamiske 

produktionsform, der giver mulighed for at dele viden. Flickr.com14, myspace.com15 og 

yellowarrow.net16 er tilsvarende sites, der dog udgøres af personlige informationer, billeder 

og historier. Brugsmotivationen er således bygget op omkring individets nysgerrighed i 

andre menneskers laden og gøren.  

I forhold til vores produkt, vil motivationen for brugeren til at deltage på lignende vis være 

fællesskabsfølelse og nysgerrighed. Et af argumenterne for at vælge sproget som 

omdrejningspunkt er, at vi alle har det tilfælles, at vi bruger og udvikler et sprog, der tales 

et sted på det samme kontinent. Et motiv for deltagelse ligger derfor i det dikotomiske 

forhold mellem hvordan, vi ligner hinanden og hvordan, vi er forskellige. Endvidere er 

websitet nødvendigvis et samarbejde mellem de aktive brugere. Ved at en bruger opretter 

et ord, åbnes muligheden for at øvrige brugere kan knytte ord og historier til det ord og 

omvendt. Dermed støttes fællesskabsoplevelsen og motivationen for at vende tilbage. 

3.3.2 Troværdighed 

Man må nødvendigvis skelne mellem relevansen af troværdighed i de forskellige typer af 

sites, der udnytter brugergenereret indhold. I forbindelse med eksempelvis Wikipedia og 

informations- og nyhedssites er relevansen høj, hvorimod troværdigheden er knapt så 

afgørende i forbindelse med sites, der udveksler oplevelser. Et argument for at lade 

brugerne skabe indholdet i vores produkt er, at det er dem – befolkningen - der i videst 

omfang behersker sprogets forskellige nuancer. Dette element kan betragtes som en form 

for public journalism, da vi dermed opnår den bredest mulige afsenderskare og dermed den 

mest mangfoldige sprogudveksling. I udgangspunktet må den information om ord, og 

udtalen af dem, brugeren kan finde på sitet altså antages for at være troværdig, da brugere 

kun kan lægge indhold ind på deres eget sprog. Envidere vil fællesskabsinteressen være 

regulerende for opførslen på sitet, som de ovenstående eksempler på brugerdrevne 

                                                 
14 http://flickr.com/ 
15 http://www.myspace.com/ 
16 http://yellowarrow.net/index2.php 
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websites klart illustrerer. I forhold til troværdigheden af oversættelseslink mellem ord 

tillader vi et vist råderum, idet vi giver mulighed for at bedømme ”rigtigheden” eller 

relevansen af en given oversættelse. Overordnet set betragter vi dog faktaformidlingen som 

underordnet underholdningsaspektet, og derfor er relevansen af troværdigheden ikke helt 

så høj i vores produkt. 

3.3.3. Netværksfællesskaber 

Som det sidste i forbindelse med diskussionen om websites med brugergenereret indhold 

skal vi kvalificere begrebet ”fællesskab” yderligere. Brugerdrevne websites er et eksempel 

på en moderne form for fællesskab, der udnytter teknologiens udvikling. 

Sociologen Wellman beskriver i artiklen ”Little Boxes, Glocalization, and Networked 

Individualism” netop hvordan, måden hvorpå vi danner grupper, har ændret sig gennem 

tiden, og han inddeler udviklingen i tre stadier: Det første stadie er før-industrielt og 

kendetegnes ved faste, definerede og tæt sammenknyttede fællesskaber17, mens det andet 

stadie kendetegnes ved, at disse faste grupper nu også har relationer, der knytter grupperne 

sammen18. Individerne har altså i dette andet stadie et fast sted, de er knyttet til, og som de 

bruger som udgangspunkt for interpersonelle relationer. Dette andet stadie kalder Wellman 

”glocalization”, fordi det er en blanding af lokale og globale samhørighedsforhold. De 

tredje stadie betegnes som ”networked individualism”, og karakteriseres ved, at individet i 

højere grad knytter sig til andre uafhængige individer: ”Most people operate in multiple, 

partial communities as they deal with shifting amorphous networks of kin, neighbors, 

friends, workmates, and organisational ties. Their activities and relationships are informal 

rather than organizationally structured.”19 I dette perspektiv kan WWW ses som den 

afgørende platform, der muliggør disse nye relationer. Stedet, man befinder sig, er på den 

måde heller ikke længere relevant, eftersom WWW gør, at man kan tilgå alt fra vilkårlige 

steder.  

De tre stadier kan vi bruge som overordnede perspektiver at placere vores produkt i forhold 

til. Lingua kan siges at bevæge sig på grænsen mellem ”glocalization” og ”networked 

individualism”. På den ene side tillader vi alle individer at udtrykke sig og skabe relationer 

på kryds og tværs, men på den anden side er de stadig direkte knyttet til deres nationale og 
                                                 
17 Wellman (2001), s. 1 
18 Wellman (2001), s. 1 
19 Wellman (2001): s. 2 
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lokale tilhørsforhold. Herved bliver den enkelte bruger iscenesat både som selvstændigt 

individ, men også som repræsentant for en gruppe af mennesker. Dette kan medføre, at 

brugeren får et tættere bånd til det sted de repræsenterer, men også at han eller hun får 

muligheder for at vise sin unikhed, gennem udtale og konteksthistorier. Alt i alt kan man 

altså sige, at selve sprogets naturlige afspejling af lokalitet og nationalitet er med til at 

indsætte individer i bredere sociale netværk, end “traditionelle” internetudvekslinger, hvor 

der som regel er et fast sprog som alle kommunikerer på. Individualismen kommer på den 

måde til at spille sammen med fællesskabstanken. 

3.4. Ideologi – er vi alle ens? 

Det ovenstående leder til sammen hen på en redegørelse for ideologien bag produktet. Vi 

vil med produktet gøre sproget mere håndgribeligt og nærværende og skabe en ramme for 

oplevelse af sprog, og for fællesskab. Denne ramme har perspektiver til turismen, en 

oplevelsesorienteret kontekst per excellence, som bibringer en eksplorativ dimension.  

Samtidig må vi dog gøre os det klart, om vores mål er at påpege sproglige forskelligheder 

eller snarere fremhæve lighederne. Her mener vi, at den Europæiske Union (EU) godt kan 

bruges som inspiration, med deres motto: ”Forenet i mangfoldighed”20. Dette motto kan 

vores website også passe ind under. Vi tilbyder netop en platform, hvor alle kan byde ind, 

og hvor forskellighed er hele pointen. Det man så efterfølgende kan opdage som bruger, er, 

at man måske ikke er så forskellig fra ens medmennesker. Her spiller vores 

konteksthistorier en stor rolle, ved at de kan være med til at fjerne sproget fra sin 

institutionelle form og i stedet virke vedkommende og virkelig. Denne ambition deles også 

af EU, der i et andet sted i deres sprogfolder skriver: ”Vore landes historie og kulturarv kan 

være forskellige, men vores ambitioner og vore håb for fremtiden er tit de samme. Når man 

er i stand til at tale med hinanden, øges ens bevidsthed omkring det, man har til fælles, og 

samtidig øges den gensidige respekt for kulturforskelle.”21 Ved at få indblik i hinandens 

sprog kan man på den måde komme nærmere hinanden, og set i den forbindelse er vores 

projekt meget humant og ideologisk orienteret. Naturligvis er den overordnede vision 

derfor, at vi ikke kun skal dække Europa, men hele verden, som på den måde kan blive en 

lille smule mindre. Faren er selvfølgelig at vi blot skaber et nyt babelstårn, hvor alle taler 

forbi hinanden og ikke forstår noget som helst, og derfor finder sitet uinteressant. Dette 

                                                 
20 Europakommissionen (2004): s. 3. 
21 Europakommissionen (2004): s. 10. 
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mener vi dog at vi undgår ved at tilpasse vores formelle struktur meget nøje til de 

overordnede tanker og ideologier. 

4. REDEGØRELSE FOR PROBLEMOMRÅDE 

Vi er bevidste om, at ved at have sproget i centrum, bevæger vores projekt sig i et meget 

komplekst felt. Sprog er et af de mest grundlæggende præmisser for det at være menneske. 

Det er herigennem vi kommunikerer med andre, men også den personlige 

erkendelsesproces er influeret af vores sproglige egenskaber. For at skabe et basalt 

fundament for vores sprogprojekt er det derfor nødvendigt at undersøge, hvad sprog 

overhovedet er for en størrelse, og hvilke perspektiver sprog kan indskrive sig i. Til det 

formål har vi her valgt at tage afsæt i den danske sprogprofessor Ole Togebys bog Om 

Sprog – En introduktionsbog (1977), som opstiller forskellige rammer for sprogets 

egenskaber, samt Wolfgangs Kleins Second Language Acquisition. Målet med dette afsnit 

er på den måde kort at vise hvilke områder, man berører ved arbejde med sprog.  

4.1. Sprogets opbygning: Det indre synspunkt 

Sprog kan anskues, ud fra hvad Togeby kalder for ”det indre synspunkt”. Et sådant 

synspunkt fokuserer på sprogets helt formelle egenskaber, og på hvordan sproget bærer 

mening og sociale relationer, og fokuserer ikke på forskellene mellem de enkelte konkrete 

eksempler på brug af sprog22. En sproglig ytring kan i dette synspunkt generelt have tre 

funktioner: den kan etablere og opretholde samtalerelationer, den kan overføre information 

fra afsender til modtager, og den kan være bærer af sprogbrugernes bevidsthed. 23 På den 

måde er det klart, at sprog breder sig over mange områder, hvor ytringens første to mulige 

funktioner er socialt og kommunikativt orienteret, mens den sidste er mere personlig og 

psykologisk. Sprog er altså helt essentielt for de sociale og informative processer som 

mennesket indgår i, og derfor er det hele tiden nødvendigt at vurdere og forholde sig til 

sprogets indre mekanismer i al informationsomgang. 

I forbindelse med vores produkt, anskuer vi også i tråd med dette indre synspunkt, sproget 

som bærer af mening og sociale relationer. Det er dog ikke ytringen, men det enkelte ord, 

der er kernen i systemet. På den måde kan produktets muligheder for oplevelse af sprog 

                                                 
22 Togeby (1977): s. 10.  
23 Togeby (1977): s. 11-13. 
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virke mere arbitrært og løsrevet i forhold til det indre synspunkt. Vi forsøger imidlertid at 

overvinde denne løsrevethed ved at knytte kontekster i form af ytringer – eller sætninger – 

og længere fortællinger, samt links til de enkelte ord. Vores site skal netop ikke blot være 

et leksikalt og grammatisk opslagsværk, men snarere et sted, hvor ord kan ses i forskellige 

sammenhænge og skabe relationer på tværs af sprogene.  

4.2. Sprogets variationer: Det kombinerede synspunkt 

Sprog kan også anskues ud fra ”det kombinerede synspunkt”, hvor fokus er på, hvordan 

”der bruges forskellige varianter af sproget afhængigt af hvilke mennesker der bruger det 

og hvilke situationer de bruger det i. Man kombinerer altså sproglige og ikke sproglige 

synspunkter.”24 

I dette synspunkt er enheden ikke længere en ytring, men en tekst, hvilket skal forstås som 

”kæder af ytringer der fungerer i en situation.”25 Det der sker her, er at disse kæder af 

ytringer alle er udtryk for samme variation af sprog, og derfor kan ses som en 

sammenhængende størrelse. Denne tekst indgår i en bestemt situation, hvilket kan ses som 

en kommunikation mellem en afsender og en modtager, samt et medium som teksten 

udtrykkes ved hjælp af. I en næranalyse af tekster ud fra et sprogligt perspektiv, kan man 

således fokusere på både teksten, mediet og kommunikationsparterne. Derved bevæger vi 

os bort fra det indre synspunkt med sprogets formelle egenskaber og ser nu også på de 

mennesker og situationer, som sproget indgår i.  

 På vores site er der flere medier i spil. Vi har skrift, lyd, billeder og landkort, ligesom vi 

har konkretiseret afsenderne for hvert enkelt ord, ytring og tekst for at gøre sproget mere 

reelt og nærværende. I vores site er det specielt de sammenhængende historier fra 

brugerne, der kan ses som tekster. Her bliver de enkelte ytringer netop til en kæde, der 

udtrykker samme variation af et sprog, der står i direkte forbindelse med den konkrete 

afsender. Og sprogets variationer afhænger af ting som hvilken egn man kommer fra, ens 

sociale ’lag’ – eller sociolekt -, ens køn etc.26, og derfor vil der være ekstremt mange 

mulige udfald. Derudover får modtageren en kombination mellem to medier (skriften og 

lyden). Samlet set bliver brugssituationerne derfor meget varierede, i og med vi ikke kan 

                                                 
24 Togeby (1977): s. 10. 
25 Togeby (1977): s. 71. 
26 Togeby (1977): s. 82-97. 
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(eller vil) styre hvilke intentioner afsender og modtager har. I forlængelse heraf vil 

teksterne på sitet netop afspejle de uendelige variationer, som sprog jo er.   

4.3. Sprogforståelse og fremmedsprogsindlæring 

Efter således at have foretaget disse overordnede betragtninger om sprog som 

problemområde, vil vi afslutningsvis diskutere den sprogoplevelse, vi tilbyder på vores 

website, ud fra overvejelser om hvordan fremmedsprog bedst forstås og indlæres. Vores 

website er som nævnt ovenfor organiseret omkring de enkelte opslagsord, som det er 

muligt at søge på og at høre udtalt ved at føre musen henover ordets repræsentation i form 

af en prik på kortet. Men enkelte, løsrevne ord giver ingen forståelse af sproget, og er 

heller ikke en særlig spændende oplevelse i længden. Ord, der opleves og indlæres i en 

meningsfuld sammenhæng, er lettere at huske end endeløse gloselister: I Babelstårnet taler 

forfatterne om, at man skal danne erindringskæder og personlige associationer, for på den 

måde bedre at forstå og huske nye ord på et fremmedsprog.27 Endvidere må man huske, at 

ord har forskellige betydninger i forskellige kontekster. Derfor har vi besluttet os for at 

koble personlige historier til ordene; altså en længere fortælling, hvor ordet kan høres i en 

kontekst.  

Vi ser en stor fordel i at fremmedsproget netop kan høres i vores produkt, og at det ikke 

blot kan læses. Ved at høre ordene udtalt, finder man ud af, hvordan de faktisk lyder. 

Brugerens mulighed for at opleve sprog er derved væsentligt forbedret. Dog kan brugerens 

oplevelse ikke basere sig på lyd alene. Brugeren skal gerne få en oplevelse ud af at lytte til 

de forskellige ord og historier, men hvis han ikke kan forstå noget som helst, er oplevelsen 

ikke særlig værdifuld. Rent faktisk er det fysisk umuligt for en lytter at genkende hver 

separat lyd i en ytring, dertil går tale for stærkt. Wolfgang Klein skriver om 

fremmedsprogsindlæring i Second Language Acquisition, at en af lytterens største opgaver, 

stillet over for et helt eller delvist ukendt sprog, er at adskille strømmen af akustiske 

signaler i meningsfulde enheder: ”contrary to common-sense views, there are scarcely any 

pauses in spoken language that would provide cues for word boundaries […], our 

familarity with the constituent units leads us to perceive pauses where there are none”28. 

                                                 
27 Christensen (2005), s. 75 
28 Klein (1986), s. 60 
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Når en bruger derfor lytter til et sprog, han ikke kender, vil det således være nærmest 

umuligt at få noget meningsfuldt ud af det talte. 

Vi må tage højde for dette problem med at adskille den akustiske strøm. Stillet over for 

længere ytring vil brugeren uden sproglige forudsætninger i det pågældende fremmedsprog 

ikke kunne drage mening ud af det talte. Derfor giver vi for det første mulighed for, at man 

kan se det enkelte ord i sin skriftlige form i en menuboks. For det andet kræver vi en 

tekstlig fremstilling af det talte, som brugeren så kan følge med i samtidig med lytningen. 

Vi vælger ikke at have en oversættelse af denne tekstlige fremstilling til eksempelvis 

engelsk, idet det dels ville kræve for stor en indsats af den bruger, der vil et oprette et ord, 

og dels ville vi risikere, at den browsende bruger blot ville læse alle historierne på engelsk, 

uden at gå på opdagelse i fremmedsproget.  

Men springet fra det enkelte ord til den længere ytring er imidlertid stadig for stor. Selvom 

brugeren typisk vil have en oversættelse af ordet tilgængelig og den personlige historie er 

tekstligt fremstillet, kan udbyttet være begrænset. Et andet af lytterens problemer ifølge 

Klein, handler om at forstå måden hvorpå ord sættes sammen til sætninger i 

fremmedsproget: ”[the listener] must also have grasped the respective rules in some 

measure in order to understand other speakers of the target language”29. For at hjælpe 

brugeren til at begynde at forstå reglerne for ordsammensætning, og derved forstå længere 

ytringer, indsætter vi et niveau – en sætning, hvori ordet indgår – mellem ordet og den 

personlige historie. Til dette formål anvender vi en metode, der er almindeligt anvendt 

inden for lingvistikken, særligt i forbindelse med sprogsammenligning. Som det ses af 

nedenstående eksempel skrives sætningen på fremmedsproget øverst, den direkte 

oversættelse for hvert ord nedenunder, og den korrekte oversættelse nederst:  

Gestern hatte ich keine Zeit    Jean t’aime 
Yesterday had I no time  eller  Jean you-like 
 
’I had no time yesterday’      ’Jean likes you’ 

Udover at kunne lytte til sætningen kan brugeren således se hvilke ord, der betyder hvad, 

og hvordan sætningen er opbygget på fremmedsproget. 

Når en lytter skal opfatte og fortolke tale, har han to former for information til rådighed: 

Den ene er den ”reelle” lingvistiske information, det vil sige den udtalte ytring, den anden 

                                                 
29 Klein (1986), s. 61 
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er, hvad Klein kalder ”parallel information”30, hvilket kan være visuel information i form 

af gestik, information om den situationelle kontekst, viden om sprogets strukturer og så 

videre. Den parallelle information er afgørende i forståelsen af et fremmedsprog: ”At an 

elementary level the communicative success of the learner will largely depend on his 

efficient use of the parallel information and, not least, on a skilful embedding of the few 

elementary linguistic devices at his disposal in his overall contextual knowledge”31. Ved at 

tilbyde brugeren parallel information i form af lingvistisk information gennem sætningen 

på niveau to, og i form af ekstra kontekstuel information gennem den personlige fortælling 

og tilhørende visuelt materiale, hjælper vi brugeren til forståelse. Vi motiverer samtidig til 

udforskning af forskellige sprog; for selv om brugeren ikke kan forstå det hele, kan han 

forstå noget. Vores mål er således ikke at lave et undervisningssite, ej heller at understøtte 

oplæring af talefærdighed, men hjælpe til forståelse af, indblik i, og lyst til at gå på 

opdagelse i fremmedsprog. 

5. LIGNENDE PRODUKTER  

Vores produkt placerer sig i feltet mellem sprogundervisning og oplevelsesbaserede 

websites, hvilket har gjort det interessant at undersøge såvel sprogguides som websites, der 

har et eller andet sprogligt omdrejningspunkt. Vi har også lyttet til radioprogrammet ”Ud 

med sproget”, og hensigten med denne research har været at undersøge hvad, der fungerer 

og hvad, der ikke gør - både indlæringsmæssigt og underholdningsmæssigt. Løbende vil vi 

overveje hvordan Lingua kan sammenlignes med disse produkter.  

5.1 Medieret sprogundervisning 

Kassettebåndenes tid er ovre, og sprogundervisning foregår nu blandt andet multimedialt 

på cd-rom. Vores research af sådanne kurser omfatter Talk now, På rejse i italiensk og The 

Rosetta Stone. Alle kobler de lyd, billeder og leg med indlæring og kurserne stiller 

ordbøger og omfattende grammatiske opslag til rådighed. 

Programmernes styrke er hovedsagligt, at de forskellige elementer i multimedieproduktet 

udnyttes til at understøtte indlæringen. De indeholder blandt andet lydoptagelser fra 

indfødte, der underbygges af skriftlige oversættelser, quizzer med flere sværhedsgrader og 

                                                 
30 Klein (1986), s. 59 
31 Klein (1986), s. 61 
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intelligent software, der gentager, hvor der bliver lavet flest fejl, så de svage punkter kan 

trænes i særlig grad. Det er virker desuden givtigt, når både udtalen og oversættelsen 

fremgår på skærmen på samme tid med oplæsningen.  

Researchen af sprogskolerne har vist os, at det er underholdende at lege med sprog, men at 

det kun er lærerigt, når der er en klar rød tråd i undervisningen. Det står endvidere klart for 

os, at det svært lære og huske enkeltstående ord uafhængigt af en sammenhæng, og vi vil 

af den grund kombinere det enkelte ord med en kontekst. Det har i samme forbindelse vist 

sig brugbart med en skriftlig oversættelse (i tråd med tidligere sprogforståelsesteori), men 

da det også er brugerne, der skal tilføje denne, vil det kræve gode engelskkundskaber hos 

brugerne. Som alternativ, vil der i stedet være mulighed for at tilføje et billede eller en 

illustration til den længere historie til at understøtte forståelsen og indlæringen.  

I modsætning til sprogskolerne kan man i Lingua ikke kun lave oversættelser fra et sprog 

til et andet. Vi vil tilstræbe mere end en tovejs forbindelse, så der kan dannes kæder af 

oversættelser, der indbyder til at udforske sprog på kryds og tværs af oprindelse og 

betydning.  

5.2. Websites 

Der er flere websites, der som sprogskolerne har et overordnet didaktisk formål, hvor man 

kan afspille udtalen af sprog eller lave rene skriftlige oversættelser. Uddøende sprog og 

dialekter er også noget, som flere sites beskæftiger sig med. Idéen er interessant, men i 

flere tilfælde er det både indholdsmæssigt og visuelt en kedelig oplevelse. På trods af at 

lagringselementet ikke har nogen høj prioritet i vores projekt, er vi ikke herrer over, 

hvordan brugerne vælger at udnytte produktet. Vi kan eksempelvis ikke udelukke, at der 

sidder en indianer et sted og tilføjer hele sit modersmål til systemet. Det vil være helt ok, 

og vi ser det generelt som en fordel, at brugeren er så meget med i udviklingen af websitets 

brugspraksis som muligt.  

Som tidligere nævnt er vores site afhængigt af brugerne, da det grundlæggende er dem, der 

skaber indholdet. Vi har derfor søgt efter elementer, der vil kunne motivere til at tilgå sitet 

jævnligt. Hertil fandt vi det interessant, når et site gennemgår en regelmæssig periodisk 

fornyelse, for eksempel via en weblog, et forum eller en ”dagens/ugens...” et eller andet. 
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Dette har ikke mindst været udgangspunktet for at lave menuen ”news”, der viser det 

senest tilføjede ord i Lingua.  

Vi har desuden fundet ud af, at det hverken virker lærerigt eller tilfredsstillende kun at høre 

et enkelt ord blive oversat, hvorfor mouse-over funktionen på lydafspilninger af enkelte 

ord ofte ender i leg. Vi blev imidlertid opmærksomme på den underholdningsværdi, der er 

i at lave mouse-over i forbindelse med afspilning af lydfiler der, udover den tænkte 

oversættelsesfunktion, kan skabe morsomme sætninger og rytmer. Denne funktionalitet har 

vi implementeret på kortet i national mode, og den gør det muligt at høre ord udtalt i 

forskellige landsdele.   

5.3. Ud med sproget  

Vores produkt behandler sprog og lyden af sprog, hvorfor vi afslutningsvis har lyttet 

undersøgende til det ugentlige radioprogram “Ud med sproget”, med henblik på at finde ud 

af, hvad det er, der interesserer lytterne indenfor sprogets verden. ”Ud med sproget” 

behandler nutidens og fortidens brug af sproget, og programmerne drives af Estrid Anker 

Olsen, der har gæster fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.  

Programmet har en fast struktur. Det indledes med et svar på “ugens opgave”, der er blevet 

stillet i den forrige udsendelse. Det er en opgave i forhold til et bestemt ord; som regel dets 

oprindelse og en begrundelse derfor. Lytterne har således mulighed for at indsende et svar.  

Et eksempel på en opgave er, hvor ordet “ubehøvlet” kommer fra, hvorfor hedder det 

“ørkesløs”, og hvad betyder ordet “Sudoku”? Fælles for “ugens opgave” er, at svaret 

leveres af en sprogsagkyndig, der som oftest hæfter flere historier på forklaringen. Disse 

rækker af sammenhængende betydninger gør sproget pudsigt og vidner til den forandring, 

der hele tiden sker i sproget, en forandring, som vi ønsker at afspejle med vores projekt. 

Lytternes spørgsmål er generelt af tre forskellige karakterer; enten ønskes der svar på et 

ords betydning (skam, betakke sig osv.), hvorfra et ord stammer (mojn, snølle osv.) eller 

også ønsker man en afklaring af, hvordan et ord staves eller bruges korrekt i sproget 

(Hvornår egennavne er med stort, udtale af endelsen “–ent”, returord osv.). Fælles for 

“ugens opgave” og lytternes spørgsmål er, at det er lytterne, der bidrager med indholdet til 

programmet og således påvirker indholdet, der generelt kredser om en opklaring af et 

spørgsmål, der er opstået af samtaler i hverdagen. De sprogsagkyndige hjælper os herefter 
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til at huske diskussionen ved at knytte rækker af historier til forklaringen. Dette kæde-

historie-element har vi ladet os inspirere af, ved at tilstræbe en kort afstand fra en historie 

til en anden; det kræver kun et enkelt klik med musen. Desuden åbner ”comments” i 

contentboxen for diskussioner og spørgsmål, der således kan besvares af øvrige brugere.  

Udsendelsernes mest vægtige indhold er et ugentligt tema, og flere af de seneste 

udsendelser har blandt andet beskæftiget sig med dialekter, hvor det hævdes at dialekterne 

og etnolekterne i højere grad knytter sig til talesproget end skriftsproget. I det hele taget er 

der meget fascination omkring lyden af sproget, og det er ligeledes et element vi tilstræber 

som et fokus i vores projekt.  

I forbindelse med researchen af lignende produkter, har vi set at interessen for sprog findes 

hos mange mennesker på forskellige niveauer som indlæring, nysgerrighed, oprindelse, 

betydning, forskellighed etc. Vores research har således bekræftet os i to ting. For det 

første at der er et marked og en interesse for et projekt som Lingua. Og for det andet at 

Lingua kombinerer sprogindlæring og underholdning på en hidtil uset måde.  

6. BRUGERVEJLEDNING 

Vi bevæger os nu ind i den anden del af rapporten, hvor vi vil diskutere produktet på et 

mere detaljeret plan i forhold til interfacet og interaktionen. Dog vil vi først præsentere en 

brugervejledning, der beskriver produktets funktionalitet, uden dog at argumentere for 

denne funktionalitet. Denne argumentation for designvalg følger i det næste afsnit, hvor en 

række forskellige områder diskuteres: Databaser, interface, overvejelser om brug, sprog- 

og landegrænser, og skalerbarhed. 

Brugervejledning 

Lingua er en medieret geografisk fortælling i skikkelse af et sprogligt 

opslagsværk. Her kan du søge efter europæiske ord, høre dem udtalt af 

indfødte i de forskellige lande og få læst en historie op, der indeholder 

og omhandler ordet. Du kan finde oversættelser fra ordet til øvrige 

sprog, og dermed bruge Lingua som et sjovt alternativ til de traditionelle 

ordbøger.  
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Det er dig og de øvrige brugere, der leverer indholdet, så opslagsværket 

er levende og udvikler sig hele tiden. Du finder rundt på sitet ved hjælp 

af en spændende brugerflade af overskuelige menuer og et navigerbart 

kort. I denne vejledning vil du finde en introduktion til de muligheder, 

Lingua tilbyder. Ord i kursiv angiver, at du kan læse nærmere om 

emnet under et selvstændigt punkt.  

Velkommen til en rejse om sproglig og kulturel forskellighed og lighed. 

1. Søg et ord 

For at komme i gang med Lingua skal du søge på et ord, og her har flere 

muligheder. Du kan: 

1. søge på et ord i wordboxen 

2. søge på alle eksisterende ord 

3. klikke på et land i Europa 

4. se det senest tilføjede ord i Lingua 

Når du søger et ord i ”wordboxen” og taster ”go”, er der igen to udfald; 

enten findes ordet, eller også findes det ikke i Lingua. Hvis det findes, 

vil landet, hvori det findes, lyse op, og de lande, hvori der findes 

oversættelser fra det søgte ord, vil også blive markeret. Hvis det findes i 

flere lande, vil der fremkomme en menu, hvorfra du vælger i hvilket 

land, du vil se ordet. Herefter kan du klikke på det oplyste land, og blå 

prikker vil angive hvor i landet, ordet findes. Når du ruller musen hen 

over en prik, vil ordet blive læst op af den bruger, der har placeret det, 

og som kommer fra det sted i landet, hvor prikken er. Klikker du på 

prikken, bliver den firkantet og i samme øjeblik fremkommer ordets 

specifikke indhold i ”contentboxen”. Indholdet består af en skrevet og 

en oplæst sætning og en historie samt information om, hvem der har 
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tilføjet indholdet. De markerede flag i ”translations boxen” angiver i 

hvilke lande, der findes oversættelser til det søgte ord.  

Et alternativ til at søge ord i wordboxen er at klikke på ”all existing 

words”. Det vil åbne et vindue, hvor alle ord i Lingua vises i alfabetisk 

orden sammen med landekoden, hvorfra ordet stammer. Ordene 

fungerer som links, der svarer til at skrive ordet ind i ”wordboxen” og 

taste ”go”. 

En anden mulighed for at komme i gang med Lingua, er at klikke på et 

land i Europa, hvorefter der zoomes ind på landet. Herefter er princippet 

det samme; du kan søge i ”wordboxen” eller klikke på ”all existing 

words”, dog søges der nu kun efter ord, der findes i det pågældende 

land. 

En sidste mulighed er at klikke på det senest tilføjede ord, ved at klikke 

på ordet i ”news” i højre menu. Dette leder dig videre til ordet, dets 

indhold og zoomer ind på landet ordet stammer fra. Du er i gang. 
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Fig.1: Screenshot fra Lingua hvor de 4 muligheder er markeret med grønne tal (tallene 

er ikke en del af Lingua). 

 

2. Tilføje et ord  

Hvis ordet derimod ikke findes, når du søger i wordboxen, bliver du 

tilbudt at oprette ordet. Man opretter et ord ved at tilføje noget indhold, 

og det vil sige, at du for mulighed for at oprette content til ordet i det 

land, du kommer fra. Du skal klikke på ”add content”, hvorefter du 

bliver sendt til en ”content box” med mulighed for at skrive og 

vedhæfte content.  Du har også mulighed for at tilføje content, selvom 

ordet findes i Lingua i forvejen, således bliver der blot endnu flere 

prikker i dit land for det søgte ord. Det giver en sjov effekt, og er 

effektivt, når du vil sammenligne accenterne i de forskellige dele af 

landet. Denne funktion kræver imidlertid, at du har en profil og er 

logget ind. 

 

Fig.2: Add content-boxen (detalje fra Lingua). 

 

3. Profil 
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Du vil altid kunne surfe på Lingua uden at være logget ind, men for at 

deltage aktivt i fællesskabet skal du oprettes som bruger og være logget 

ind. Det gør du ved at klikke på ”new user” i øverste højre hjørne og 

udfylde ”myprofile”. Du skal her vælge et brugernavn og et password, 

og du har mulighed for at vedhæfte et billede. Du skal markere hvor du 

bor, ved at afmærke din bopæl på kortet. Lingua beregner således de 

koordinater hvor de ord, du tilføjer, altid vil fremkomme. Af hensyn til 

sprogets udvikling, skal du desuden angive hvilket sprog du taler og 

hvilket år, du blev født. Du skal vælge sprog, da der i nogle lande tales 

flere sprog – dette gøres via en liste. Emailadressen vil udelukkende 

blive brugt i tilfælde af, at du glemmer dit password.  

Hvis du er oprettet som bruger og vil logge ind, skriver du blot dit 

brugernavn og dit kodeord i ”loginboxen” i øverste højre hjørne. Har du 

glemt dit kodeord, kan du få det tilsendt ved at klikke på ”forgot 

password”. 

Ved at have en profil på Lingua, får du adgang til: 

- at tilføje ord og content 

- at linke oversættelser 

- at rate en oversættelse 

- at kommentere på andre brugeres content  

I bunden af din profil kan du kan slette content, som du selv har 

tilføjet. Hvis du sletter det sidste content til et ord, sletter du også 

ordets plads i Lingua, og dermed de links, der måtte være fra dette ord. 
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Fig.3: Brugerens egen profil (detalje fra Lingua). 

 

4. Content 

Content skabes af brugerne, og begrebet dækker over det indhold, en 

bruger har knyttet til et bestemt ord. Content udgøres af 3 lydfiler, der 

henholdsvis indeholder udtale af ord, sætning og historie (valgfrit), en 

skriftlig oversættelse af sætning og historie (valgfrit), to skriftlige 

engelske oversættelser af sætningen og muligheden for at vedhæfte et 

billede. Desuden er der mulighed for at kommentere på andre brugeres 

content i bunden af ”contentboxen”. Når content er oprettet, er der 

ingen mulighed for at ændre i det. Du kan kun slette eget content, og 

det sker via ”my profile”. 
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Fig. 4: En contentbox (detalje fra Lingua). 

 

5. Latest lookups 

Hver gang du søger på et specifikt ord (via en prik på kortet), vil ordet i 

samme øjeblik blive overført til historikken ”latest lookups”. Denne 

menu viser de seneste fem opslag, du har foretaget, og giver dig 

mulighed for at vende tilbage til det specifikke content ved at klikke på 

ordet.  

 

Fig.5: Latest lookups (detalje fra Lingua). 

 

 

 

6. Linkbox 
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En væsentlig del af Lingua er links, der linker oversættelser mellem 

ordene i de forskellige lande. Linkene skabes og brydes af brugerne, 

som ligeledes har mulighed for at rate en oversættelse alt efter hvor 

sikker, brugeren mener oversættelsen er. Links skabes via en ”linkbox” 

i højre menu. Ord bliver overført til ”linkboxen” hver gang du søger på 

et specifikt ord, dog tillader linkboxen kun indeholde ord fra forskellige 

lande, så der ikke sker misforståelser. Ordet er ikke specifikt længere, 

når det når ”linkboxen”, da ord kun kan linkes på det overliggende 

niveau – wordbox niveau. Det vil sige, at du ikke linker content men 

udelukkende ordet, som det fremkommer i ”wordboxen”. I linkboxen 

har du endvidere mulighed for at låse ord, så de ikke forsvinder ud af 

boxen, næste gang du søger et ord. Når du vil skabe et link, skal du 

således klikke på ”create link”, når de udvalgte ord er i ”linkboxen”. 

Det kan imidlertid være, at linket findes i forvejen, i så fald får du 

mulighed for at slette det, ”break link”. I begge tilfælde får du 

mulighed for at rate en oversættelse – et link. 

 

Fig.6: Linkboxen (detalje fra Lingua). 

 

7. Rate en oversættelse 

I ”link rating” kan du se, hvilken rating et link har (fra 1-3 stjerner) og 

selv rate et link, hvis du er logget ind. Du kan kun rate et link en gang.   

 

Fig.7:Link rating (detalje fra Lingua). 
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8. News 

Det ord, med det senest oprettede content vil fremkomme i menuboxen 

”news”, hvorfra der kan linkes direkte til ordets content. Ordet kan 

desuden høres ved at rulle musen over lydikonet. 

Det er sjovt og interessant at surfe rundt på Lingua, og det er desuden 

gratis og uden forpligtelser at oprette en profil, så det er bare med at 

komme i gang. Velkommen! 

6.1. Vejledning til brug af prototype 

Vores prototype er lavet således at den på rimelig vis kan illustrere hvordan Lingua virker. 

Der er dog mange ting som ikke er implementeret, og for at give den bedst mulige 

oplevelse af prototypen, følger her en kort beskrivelse af hvad der virker, og hvad der ikke 

gør. 

Først og fremmest er prototypen fuldstændig statisk, hvilket betyder at brugere ikke kan 

ændre på noget eller tilføje indhold. På den måde er denne version af Lingua udelukkende 

navigationel, og visse ting er sat som standard. For det første er man hele tiden logget ind 

på en profil (brugernavn = ”pete77ling”), som har valgt sproget dansk som brugersprog. 

Derudover indeholder prototypen kun 16 aktive ord, hvilke er følgende: 

 Danske ord:  Tyske ord:  Spanske ord: 
 Ro   Ruhe   Reposo 
 Øje   Rudern   Calma 
 Skygge   Auge   Silencio 
 Udspionere  Schatten  Ojo 
    Schimmer  Sombra 
    Beschatten  Tapar 

Derfor kan man via disse ord bevæge sig rundt på sitet og opleve de forskellige 

funktionaliteter. Pointen er at give et indtryk af de mest centrale ting, samtidig med der er 

en vis variation i brugsoplevelsen. 

Der er dog også ting som ikke er aktiveret i prototypen, men som selvfølgelig vil være at 

finde i en endelig version: 
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Hvis man søger på et ord i wordboxen og det findes i flere lande skal der fremkomme en 

menu hvorfra man kan vælge hvilket ord/land man vil ind på. 

Når man indtaster et ord i wordboxen skal man naturligvis kunne afslutte med et tryk på 

”Enter”/”Return”. I prototypen skal man trykke på ”go”.  

I translationsboxen er en række flag der skal repræsentere hvor der findes oversættelser af 

det valgte ord. Disse flag er at finde i prototypen, men fungerer dog ikke 100% korrekt 

(den korrekte måde er beskrevet i rapporten andetsteds). 

Der er ingen illustration af loginbox eller opret bruger. Herunder skulle man også kunne 

vælge hvor man bor ved at pege på kortet, men dette er heller ikke implementeret. 

Alle kommentarer, linkratings, create link, og ikke mindst latest lookups funktionen, er 

udelukkende illustreret statisk. I den endelige version vil disse naturligvis opdateres 

dynamisk og være fuldt funktionsdygtige. 

Det skal være muligt at stoppe lydafspilningen ved andet tryk på højttalerne. 

Language-filters menuen indeholder tre valgmuligheder, men kun de to første er aktive: 

• Families (= sprogfamilier) 

• Branches (= forgreninger af sprogfamilierne) 

• Languages (= forskellige sprog) 

I vores prototype er der en navigationel ”Back to Europe”-knap som er synlig hele tiden. I 

den endelige udgave vil denne kun være synlig, når man er zoomet ind på et land.  

De forskellige hjælp-funktioner som kan fremkaldes ved tryk på spørgsmålstegn er ikke 

aktiveret. 

Når man har søgt på et ord i wordboxen og bagefter slår et sprogfilter til, vil ordsøgningen 

ikke længere være synlig på kortet, når man slår filtret fra. I det hele taget vil 

menufunktionaliteterne være hæmmede når et filter er åbent i det dette filter erstatter det 

originale europakort. 
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De fleste steder på sitet er musemarkøren visualiseret ved en hånd, hvilket indikerer at der 

kan trykkes på noget. I den endelige udgave vil det kun være de steder hvor man reelt kan 

trykke at markøreren ser ud som en hånd. 

Det kan hænde at Lingua ”fryser”, hvilket kræver at man lukker programmet og starter det 

igen.  

Udover disse ting virker prototypen mere eller mindre som den endelige udgave er tiltænkt. 

Derfor er det bare med at give sig i kast med prototypen og se perspektiverne af ideen. 

Som en sidste bemærkning skal det siges at logoet i øverste venstre hjørne nulstiller sitet, 

og derfor udover sin rent grafiske effekt også er ganske praktisk. God fornøjelse med 

Lingua! 

7. ARGUMENTATION FOR DESIGNVALG 

I det følgende vil vi argumentere for de designvalg, vi har truffet i forbindelse med 

udviklingen af prototypen. Først vil vi beskrive hvordan, vi har overvejet den strukturelle 

opbygning af systemet; hvordan vi med udgangspunkt i leksikografiske overvejelser 

forestiller os opbygningen af den bagvedliggende database. Som det andet vil vi 

argumentere for designvalg i forhold til et webinterface og derefter med udgangspunkt i de 

enkelte elementers funktionalitet, begrunde valg foretaget i den forbindelse. Som det tredje 

vil vi diskutere vores overvejelser om websitet i brug. Og endelig, som det fjerde, vil vi 

diskutere valget af kortet som repræsentations- og navigationsform, og de udfordringer vi 

er stødt på i den forbindelse. 

7.1. En multisproget opslagsportal - leksikografi 

Vi vil nu se på den kompleksitet, der er forbundet med selve organiseringen for 

sammenligning af enkelte ord på forskellige sprog; altså kompleksiteten i at oversætte ord 

og endvidere samle disse oversættelser i et tilgængeligt format. Dette er udfordringer, der 

optager leksikografien, hvorfra vi her henter nogle nødvendige overvejelser. 

Vi vil som beskrevet give mulighed for på vores site at slå op på og sammenligne ord på 

forskellige sprog. Men allerede et ’ord’ er vanskeligt at definere. Et ord kan være en 

leksikal enhed, som vi slår det op i en ordbog. Et ord kan være flere forskellige syntaktiske 
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former af denne leksikale enhed, det kan for eksempel for et verbums vedkommende bøjes 

i person og tempus. Og endvidere kan disse syntaktiske former have forskellige 

fonologiske former, som eksempel varierer den første vokal i walisiske ord ofte afhængigt 

af den foregående lyd32. Til den leksikale enhed, også kaldet lexemet, kan der være knyttet 

flere forskellige semantiske betydninger. Disse semantiske varianter har muligvis vidt 

forskellige oversættelser, det vil sige de oversættes til forskellige lexemer på 

fremmedsproget. 

Som følge af disse komplikationer er den traditionelle ordbog bygget op omkring lexemet 

som den søgbare enhed. Lexemet er den nødvendige samlende enhed, som følgende 

illustration viser: Lexemet er den enhed, der forbinder alle varianterne; de syntaktiske og 

de semantiske, samt oversættelserne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vi vælger, i tråd med den traditionelle ordbogsopbygning, at lade lexemet være den 

søgbare enhed. Det vil sige, at vi opfordrer brugeren til, når han opretter et nyt ord, at 

angive det i eksempelvis infinitiv eller navneform. Dette vil ikke udgøre et problem, idet 

brugeren opretter ord på sit modersmål, og således må formodes at kende de leksikale 

former af ordene. For den bruger, der søger oversættelser af ord fra sit eget sprog, udgør 

den leksikale form ligeledes heller ikke et problem. Når brugeren imidlertid vil søge på ord 

på fremmedsproget, kan den leksikale form dog skabe problemer, især hvis brugeren ikke 

har det store kendskab til fremmedsproget; blot fordi han kender én form af ordet, er det 

ikke sikkert, at han kan genkende den leksikale, eller blot fordi han ved, hvordan ordet 

lyder, er det ikke sikkert, at han kan stave det. En ulempe er endvidere, at når brugeren har 

                                                 
32 Aitchison (1995): s. 51 

Om tid:  
Tiden går 

Om aktiv bevægelse: 
Jeg går 

Om begivenhed: 
Hvad gik der i 
biografen? 

Om tilstand:  
Hvordan går det? 

gå 

går gik gået 

Semantiske 
varianter: 

Lexemet 

Syntaktiske 
varianter 

What was showing at 
the cinema 

Oversættelse af lexemet til engelsk i 
forhold til den semantiske variant 

I am walking 
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slået op på et leksikalt ord, er det ikke sikkert, at han overhovedet kan genkende det i 

sætningen eller konteksten, hvor det optræder i sin syntaktiske form. 

Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at chancen for at brugeren rent faktisk får et større 

antal eller overhovedet et resultat ved søgning på et ord er større. Grunden til dette er, at 

der nødvendigvis vil være flere contents samlet på det samme ord, i forhold til hvis disse 

contents er spredt ud over forskellige syntaktiske former af ordet. Vi diskuterede også at at 

vælge at give brugeren mulighed for at lægge en vilkårlig form af en leksikal enhed ind 

som et ”ord”. Fordelen ville være, at brugeren, der søger på et fremmedord, ikke skulle 

kende til den leksikale form. Ulempen ved denne løsning er imidlertid større end fordelen, 

da brugeren her i sin søgning ville kunne risikere at ”gå glip” af nogle ord: Hvis brugeren 

eksempelvis har søgt på en oversættelse til ”går” ville han få ordet ”walking” frem (eller 

”walk”, ”walked”. De syntaktiske former behøver ikke at passe fra sprog til sprog). Søger 

han i stedet på ”gik” ville han få ordet ”showing” (eller ”show”, ”showed” m.m.) frem. 

Hermed ville han aldrig finde ud ”gik” også kan betyde ”walking”, på trods af at der er en 

historie om ”walking” på sitet. Det er hermed heller ikke sikkert, at han finder ud af at 

”gik” og ”går” faktisk er det samme ord på dansk. Illustrationen viser dette forhold: 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi har derfor valgt at have lexemet som udgangspunktet i vores system, og dermed også i 

databasen. 

I forhold til diskussionen om leksikografi er det naturligvis vigtigt at understrege, at vores 

produkt placerer sig i et ganske andet domæne- og anvendelsesområde end ordbøger gør. 

En ordbog er et praktisk referenceværktøj, hvor konsistens og præcision er vigtigt. 

Om tid:  
Tiden går 

Om aktiv bevægelse: 
Jeg går 

Om begivenhed: 
Hvad gik der i 
biografen? 

Om tilstand:  
Hvordan går det? 

gå 

går gik gået 

Semantiske 
varianter: 

Lexemet 

Syntaktiske 
varianter 

Oversættelse af lexemet til engelsk i 
forhold til den semantiske variant 

I am walking What was showing at 
the cinema 
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Situationen vil typisk være en, hvor brugeren søger betydningen af et ukendt ord. Vores 

produkt er oplevelsesorienteret, hvor det ikke nødvendigvis behøver at være uheldigt at 

komme på vildspor. Sitet udgør i den sammenhæng dets eget univers; situationen vil ikke 

være den, hvor man søger efter oversættelsen af et ord, man har stødt på i et andet 

materiale, for eksempel en tekst, men snarere den, hvor man udforsker de forskellige ord 

og historier, der allerede ligger på sitet. Om ord oversættes helt korrekt er af mindre 

betydning. Vigtigt er imidlertid at opbygningen medfører en vis form for konsistens, at den 

ikke er fuldstændig forkert og uhensigtmæssig i forhold til at give brugeren en meningsfuld 

og værdifuld oplevelse med sprog. Derfor er de netop beskrevne overvejelser vigtige. Når 

vi har at gøre med en struktur, der skal håndtere oversættelser mellem mange sprog står vi 

over for udfordringerne, at det for det første skal defineres, hvad et ”ord” overhovedet er, 

og hvad det er i vores system, for det andet at et ord aldrig kan oversættes 1:1 fra sprog til 

sprog, og for det tredje at antallet af forbindelser mellem ordene stiger eksponentielt jo 

flere sprog vi kombinerer33. Derfor er det vigtigt at vi nøje overvejer opbygningen af vores 

database, og vurderer de konsekvenser for brugeroplevelsen dette måtte have. Ovenstående 

giver netop en baggrund at foretage denne overvejelse på.  

7.2. Databasen 

I vores prototype har vi ikke implementeret en database, men det færdige produkt ville 

naturligvis have en database til at håndtere det indhold og forbindelserne mellem det, som 

brugerne lægger ind på siden. Det er vigtigt at overveje opbygningen af databasen, selvom 

vi blot har lavet en prototype, idet denne opbygning også har indflydelse på den 

funktionalitet som brugeren oplever. I forhold til at skulle håndtere multisprogede 

oversættelser, er vi nødt til at skulle operere med en forholdsvis kompleks 

databasestruktur. På websitet skal man kunne gå fra et ord på ét sprog, til en oversættelse 

af dette ord på et andet sprog, til en oversættelse på et trejde sprog. Som beskrevet i det 

ovenstående afsnit, kan ord netop ikke oversættes 1:1 fra sprog til sprog. Hvis vi således 

blot indsatte ordene i én tabel, ville oversættelsen hurtigt blive yderst ukorrekt. I vores 

databasemodel har vi derfor oprettet flere tabeller. Vi beskriver i det følgende 

sammenhængen mellem disse tabeller. 

                                                 
33 Sterkenburg (2003), s. 68 
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I illustration 1 ses hvilke relationer34 vi benytter i vores database og hvordan disse er 

forbundet til hinanden. Nøglerne, som vises ud for nogle af attributterne35 indikerer, at den 

givne attribut er primær nøgle36. Stregerne, som forbinder attributterne indikerer, at 

attributten, som ikke er primær nøgle, er fremmed nøgle37. P_ID i GB_content er for 

eksempel fremmed nøgle til P_ID i Password. Vi vil nu gennemgå de enkelte relationer og 

begrunde, hvorfor vi har valgt netop dette design til databasen. Vi vil desuden kontrollere, 

at hver enkelt tabel overholder Boyce-Codd normal form, da dette som oftest vil resultere i 

en optimal struktur. En optimal struktur vil sige, at samme data ikke bliver lagret flere 

forskellige steder i databasen. Hvis der er brug for noget data, som allerede eksisterer i 

databasen, oprettes en forbindelse til de eksisterende data ved hjælp af en fremmed nøgle. 

 

                                                 
34 Relation – tabel i en database. Vang (2000): s. 163 
35 Attribut – kolonne i en tabel. Vang (2000): s. 163 
36 Primær nøgle – en attribut (kolonne i en tabel), hvor hver entitet er unik og som derfor unikt kan 
identificere en række i tabellen. Vang (2000): s. 163 
37 Fremmednøgle – attribut, som refererer til en primærnøgle i en anden relation. Vang (2000): s. 189 

 
Illustration 1:Relationerne i databasen. 
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7.2.1. Boyce-Codd 

En relation overholder Boyce-Codd normalform (herefter BCNF) hvis alle determinanter i 

relationen er kandidatnøgler38. En determinant er en attribut, som andre attributter er fuldt 

funktionelt afhængige af. Fuld funktionel afhængighed vil sige at attributten entydigt kan 

identificeres ud fra den attribut, den er afhængig af. I Tabel 1 er det illustreret, hvad dette 

vil sige i praksis. A er ikke fuldt funktionelt afhængig af B. Hvis vælger K1 i A vil vi altid 

få C3. Hvis vi derimod vælger C3 i B, så er denne både forbundet til K1 og K3. Et element 

i B kan altså entydigt identificeres ud fra et element i A, men et element i A kan ikke 

entydigt identificeres ud fra et element i B. I dette eksempel er B altså fuldt funktionel 

afhængig af A, og A kan dermed betegnes som determinant. En kandidatnøgle er en 

attribut, som skal kunne optræde som primærnøgle i relationen. I Tabel 1 er A 

kandidatnøgle, da hver entitet i A er unik. Tabel 1 Overholder altså BCNF. 

Vi benytter BCNF, da det er en forstærkning af tredje normalform. Hvis vore relationer 

overholder BCNF overholder de også 1., 2. og 3. normalform.  

A B 

K1 C3 

K2 C4 

K3 C3 

Tabel 1:Fuld funktionel afhængighed. 

7.2.2. Brugerinformation 

User_info        Coordinates_X  Coordinates_Y 
User_ID User_name P_ID E-mail C_ID_X C_ID_Y Year of birth Picture Language  C_ID_X X  C_ID_Y Y 

U-ID-0 ”Peter” P-ID-1 Peter@peter.dk C-ID-X-0 C-ID-Y-2 
1982 

<P1> Danish  C-ID-X-0 
645 

 C-ID-Y-0 32
4 

U-ID-1 ”Dorthe” P-ID-2 Dorthe@dorthe.dk C-ID-X-1 C-ID-Y-0 
1980 

<P2> Danish  C-ID-X-1 
128 

 C-ID-Y-1 46
5 

U-ID-2 ”Daniel” P-ID-4 Daniel@daniel.dk C-ID-X-1 C-ID-Y-3 
1980 

<P3> Danish  C-ID-X-2 
645 

 C-ID-Y-2 75
8 

U-ID-3 ”Miriam” P-ID-4 Miriam@miriam.dk C-ID-X-3 C-ID-Y-2 1977 <P4> Danish    

          

Password         

P_ID Password         

P-ID-0 ”1234”         

P-ID-1 ”3452”         

P-ID-2 ”3984”         

P-ID-3 ”7890”         

Tabel 2:Relationer til brugerinformation 

                                                 
38 Vang (2000): s. 180 
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For at have adgang til at redigere i indholdet i databasen skal man som bruger have oprettet 

en profil. Relationerne i tabel 2 viser hvilke data der er knyttet til en sådan profil. 

Attributter, som er understregede indikerer, at dette er primærnøglen for relationen og hvis 

denne attribut findes i andre relationer indikerer det, at attributten uden understregning 

optræder som fremmednøgle i disse attributter. Dette gør sig for eksempel gældende med 

C_ID_X, som i Coordinates er primærnøgle, men i User_info er fremmednøgle. 

User_ID er den primære nøgle i User_info. Den benyttes først senere, når en bruger vil 

oprette indhold i form af en forklaring til et ord. User_name er unikt. Det skal være muligt, 

at se hvem, der er forfatter til de forskellige forklaringer til ordene og to brugere kan derfor 

ikke have samme navn. Password er ikke unikt. Det er muligt for forskellige brugere at 

have samme password, hvorfor der til dette formål er kreeret en fremmednøgle til 

relationen Password indeholdende samtlige eksisterende passwords. E-mail er unik, da to 

personer ikke kan have samme e-mail. C_ID_X og C_ID_Y benyttes til at angive brugerens 

geografiske placering. Koordinaterne benyttes til at angive prikkernes placering på kortet. 

Det er ikke muligt for to brugere at have samme kombination af koordinater, men det er 

dog muligt at have samme x-værdi, men forskellige y-værdi. Derfor er der oprettet to nye 

relationer: en til x-vædierne og en til y-værdierne. Password, Coordinates_X og 

Coordinates_Y overholder alle BCNF, da det kun er den primære nøgle der er determinant. 

I User_info er User_ID, User_name og E-mail determinanter. Disse attributter er også 

kandidatnøgler, da hver entitet er unik. Kombinationen af C_ID_X og C_ID_Y vil altid 

være unik og kan dermed benyttes som kandidatnøgle. Et problem i forhold til BCNF er 

forholdet mellem P_ID og C_ID_X eller C_ID_Y. Det vil kunne forekomme at præcis 

samme password altid vil have samme x- eller y-værdi. Men det ville være usandsynligt, at 

alle brugere, som har præcis samme x- eller y-koordinat også vælger at have samme 

password. Vi vil derfor ikke skabe en ny relation til dette fænomen, da der ikke er en 

naturlig sammenhæng mellem password og brugerens geografiske placering. 

Det er tilladt for en bruger ændre i sin profil, men ikke at slette data og derved efterlade 

tomme felter i relationen, dog må brugernavnet ikke ændres, da dette bliver vist i 

forbindelse med det content, som brugeren har oprettet. Det er heller ikke tilladt at slette 

sin profil. Profilen knyttes sammen med det content brugeren lægger ind på siden, så det er 

muligt for andre brugere at se hvem, der har oprettet hvilket content. Denne information 
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skal altid være tilgængelig også selvom en bruger ikke nødvendigvis ønsker at være aktiv 

på siden mere. 

 

7.2.3. Ord og oversættelser 

DK-word  GB-word  DK/GB_translation   

DK-W-ID DK-word  GB-W-ID GB-word  DK/GB_ID U_ID DK-W-ID GB-W-ID 

DK-W-ID-0 ”træ”  GB-W-ID-0 ”wood”  DK/GB-ID-0 U-ID-0 DK-W-ID-0 GB-W-ID-0 

DK-W-ID-1 ”skov”  GB-W-ID-1 ”forest”  DK/GB-ID-1 U-ID-1 DK-W-ID-0 GB-W-ID-2 

   GB-W-ID-2 ”tree”  DK/GB-ID-2 U-ID-2 DK-W-ID-1 GB-W-ID-0 

      DK/GB-ID-3 U-ID-3 DK-W-ID-1 GB-W-ID-1 

          

Certainty     DK/GB_Certainty    

Cer_ID Certainty    U_ID DK/GB_ID Cer_ID   

Cer-ID-0 1    U-ID-0 DK/GB-ID-0 Cer_ID-0   

Cer-ID-1 2    U-ID-1 DK/GB-ID-1 Cer_ID_1   

Cer-ID-2 3    U-ID-2 DK/GB-ID-2 Cer_ID_2   

     U-ID-2 DK/GB-ID-3 Cer_ID_3   

Tabel 3:Ord og oversættelser. 

Til oversættelsen mellem to ord i databasen skal vi benytte relationerne: DK-word, GB-

word og DK/GB, som vist i Tabel 3. For hvert sprog i databasen findes en relation 

indeholdende ordene på dette sprog svarende til DK-word og GB-word. Begge disse 

tabeller overholder BCNF, da både DK-word og GB-word kan benyttes som primærnøgle. 

Det samme gør sig gældende for Certainty, hvor attributten Certainty er kandidatnøgle. 

Udover relationerne, som indeholder de enkelte sprogs ord, findes der for hver oversættelse 

en relation, som skaber en forbindelse mellem to sprog svarende til DK/GB_translation. 

Kombinationen af DK-W-ID og GB-W-ID er en determinant, men samtidig kan denne 

kombination benyttes som primærnøgle og relationen overholder derfor BNCF. Grunden 

til at DK/GB_Certainty indeholder attributten U_ID er, at en bruger kun har mulighed for 

at angive sikkerheden for en given oversættelse én gang. Summen af alle brugeres 

angivelser er så den, som bliver vist når man vælger at oversætte et ord i Lingua. Det er 

ikke tilladt at slette et ord, men et ord skal som minimum have et content tilknyttet. Derfor 

skal man, når man opretter et ord oprette et content til dette ord. Når det sidste content 

slettes, slettes ordet og den række, som måtte udgøre en evt. oversættelse i fx 

DK/GB_translation. 
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7.2.4. Content 

DK-Content indeholder den information, som brugerne vælger at knytte til de forskellige 

danske ord. Sound_word, Sentence_original_text, Sentence_original_sound, 

Sentence_direct_translation_text, Sentence_translation_text, Story_text, Story_sound og 

Picture er alle attributter, som indeholder den information, som skal knyttes til et ord. 

Indholdet i hver af disse attributter vil ikke kunne garanteres at være unikt, men da det er 

brugerne, som bestemmer indholdet, vil dette ikke naturligt forekomme. En kombination af 

disse attributter ville kunne benyttes som primær nøgle og dermed overholde BNCF. 

DK_C_ID er en primærnøglen for DK-content. User_id er en fremmednøgle til attributten 

af samme navn i User_info. Med denne attribut knyttes en bruger til et bestemt content. 

For at undgå at flere contents i form af prikker befinder sig samme sted på kortet er det kun 

tilladt at en bruger knytter ét content til et ord. DK_W_ID er en fremmednøgle til 

attributten af samme navn i DK-word. Denne attribut knytter et content sammen med et 

ord. C_ID er en fremmednøgle til C_ID i Comment, som knytter en kommentar til content. 

C_ID er determinant, men også kandidatnøgle, da en kommentar ikke kan knyttes til to 

forkellige contents. Hver for sig er User_ID og DK_W_ID ikke determinanter. En 

kombination af disse to vil dog være en determinant, men også en kandidatnøgle. DK-

content overholder BNCF. Comments indeholder en kommentar C_text, et User_ID og en 

primærnøgle C_ID. C_text er unik og dermed kandidatnøgle, da  indholdet af to 

kommentarer ikke vil være ens og User_ID er ikke determinant. Dermed overholder 

Comments ligeledes BNCF.  

DK-content        

DK_C_ID User_ID DK_W_ID Sound_word Sentence_original_text Sentence_original_sound Sentence_direct_translation_text Sentence_translation_text Story_text Story_sound Picture C_ID 

DK-C-ID-0 U-ID-0 DK-W-0 <SW-0> <SOT-0> <SOS-0> <SDTT-0> <STT-0> <ST-0> <SS-0> <P-0> C-ID-3 

DK-C-ID-1 U-ID-0 DK-W-0 <SW-1> <SOT-1> < SOS-1> < SDTT-1> < STT-1> <ST-1> <SS-1> <P-1> C-ID-1 

DK-C-ID-2 U-ID-1 DK-W-1 <SW-2> <SOT-2> < SOS-2> < SDTT-2> < STT-2> <ST-2> <SS-2> <P-2> C-ID-0 

DK-C-ID-3 U-ID-3 DK-W-1 <SW-3> <SOT-3> < SOS-3> < SDTT-3> < STT-3> <ST-3> <SS-3> <P-3> C-ID-2 

            

Comment           

C_ID C_text User_ID          

C-ID-0 <text-1> U-ID-0          

C-ID-1 <text-2> U-ID-0          

C-ID-2 <text-3> U-ID-2          

C-ID-3 <text-4> U-ID-1          

C-ID-4 <text-5> U-ID-3          

C-ID-5 <text-6> U-ID-1          

C-ID-6 <text-7> U-ID-0          

C-ID-7 <text-8> U-ID-3          
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GB-content         

GB_C_ID User_ID GB_W_ID Sound_word Sentence_original_text Sentence_original_sound Sentence_direct_translation_text Sentence_translation_text Story_text Story_sound Picture C_ID 

GB-C-0 U-ID-0 GB-0 <SW-0> <SOT-0> <SOS-0> <SDTT-0> <STT-0> <ST-0> <SS-0> <P-0> C-ID-4 

GB-C-1 U-ID-3 GB-0 <SW-1> <SOT-1> < SOS-1> < SDTT-1> < STT-1> < ST-1> <SS-1> <P-1> C-ID-6 

GB-C-2 U-ID-2 GB-1 <SW-2> <SOT-2> < SOS-2> < SDTT-2> < STT-2> < ST-2> <SS-2> <P-2> C-ID-7 

GB-C-3 U-ID-2 GB-1 <SW-3> <SOT-3> < SOS-3> < SDTT-3> < STT-3> < ST-3> <SS-3> <P-3> C-ID-5 

 

7.3. Interface  

Webdesign stiller væsentlige krav til det grafiske element, da det på en gang skal være 

indbydende og på samme tid styrke navigationen og brugervenligheden. Linguas interface 

baserer sig såvel på velkendte konventioner såvel som på gruppens subjektive smag og 

logik. I dette afsnit skal vi først redegøre for nogle overordnede af disse problematikker og 

valg vedrørende udseende og informationsstrukturer. I afsnittets anden del vil vi dykke 

længere ned og beskrive og argumentere for funktionaliteten i de enkelte menuer. 

7.3.1. Begrænsninger 

Da Lingua er udviklet til at være et website, udløses en del begrænsninger i 

designprocessen.  Blandt andet ønsker vi at arbejde på så stor et areal som muligt, ikke 

mindst da vores primære navigation er et Europa – eller landekort. Her vil det være 

uhensigtsmæssigt at scrolle, da kortet som navigationsflade med sit grafiske overblik netop 

er faciliterende for en sammehængende oplevelse. For at kunne udvide os så meget som 

muligt i alle retninger, har vi derfor undersøgt hvilke skærmopløsninger folk bruger i dag. I 

følge 3wschools.com bruger 57% skærmstørrelse 1024x768 og 17% bruger en endnu 

højere. 20% bruger stadig skærmstørrelse 800x600 pixels, men tendensen er dog, at flere 

og flere bruger størrelse 1024x768 pixels.39  Blandt andet af den grund har vi valgt denne 

størrelse som designmæssigt udgangspunkt, og det efterlader os med et gennemsnitligt 

arbejdsområde på 950x600 pixels, når browserens toolbars er medregnet. Og det har vi 

forsøgt at få det bedste ud af.   

En anden begrænsning er hastigheden, hvori siden indlæses. I forbindelse med Lingua, er 

problemet størst, hvis lydfilerne er langsomme, da det vil fjerne en væsentlig del af 

oplevelsen, når man sammenligner ord. Hvis vi vælger at lægge en begrænsning på filernes 

størrelse, bliver problemet dog næppe særlig stort.  

                                                 
39 http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 
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En sidste begrænsning i udviklingen af websites er som regel browseren, da forskellige 

browsere fortolker websites forskelligt. Vores site er udviklet i 100% Flash, hvilket 

imidlertid ikke giver os browser-fortolknings-problemer. Vi stilles derimod vi overfor 

nogle andre begrænsninger, idet man dermed ikke kan benytte browserens funktionaliteter 

som cut’n’paste samt back og forward. Dette betragter vi dog heller ikke som noget stort 

problem, da Lingua for det første ikke indeholder store mængder af tekst, der egner sig til 

kopi, og for det andet er opbygget som et navigationsmæssigt fladt site, der ikke fordrer 

back og forward i højere grad, end hvad funktionerne på sitet tilbyder.  

7.3.2. Informationsstruktur  

Lingua har hvad man kan betragte som et horisontalt interface. Med det mener vi for det 

første, at hovedparten af interfacet er synligt og al navigationen er til rådighed hele tiden. 

For det andet er al indholdet sidestillet snarere end underordnet. Sitets dybde kan således 

kun tælle to niveauer – et National- og et Europa mode. Brugeren kan derfor ikke forvilde 

sig længere væk, end at ”clear”- eller ”back to Europe”- knapperne kan hjælpe brugeren 

tilbage. Vi gør derfor ingen brug af traditionelle ”brødkrummer”, der på dybere sites er 

brugbare for brugerens bevidsthed om, hvor han befinder sig. I et hypermediesystem som 

Lingua udgøres dybden imidlertid i strukturens kompleksitet, hvilket alligevel øger 

behovet for et alternativ til traditionelle ”brødkrummer”.  Dette alternativ har vi udformet 

som en historik ”latest lookups”, der tillader brugeren at vende tilbage til de fem senest 

søgte ord.  

I vores udvikling af interfacet har vi været opmærksomme på flere designmæssige 

konventioner. Blandt andet har vi overvejet menuernes placering på sitet – at de er placeret 

mest hensigtsmæssigt i forhold til funktionalitet, samt at placere sammenhængende 

elementer i tæt forbindelse. Således har vi i øverste venstre menu plads til det vigtigste – 

søgefeltet - der er et af udgangspunkterne for at komme i gang. Umiddelbart i forlængelse 

findes oversættelsesflagene og contentboxen, da det er elementer, der er i direkte relation 

til ordet i wordboxen. I højre menu er ”latest lookups”, ”link box” og ”link rating” placeret 

i sammenhæng, da de ligeledes er i nær relation til hinanden. ”Latest lookups” kan bruges 

til at ”fylde” ord i linkboxen, og ”link rating” er naturligvis afhængig af det link, der er 

aktuelt i linkboxen. I samme forbindelse har vi valgt, at loginfunktionalitet og praktiske 

links skal indramme sitet i top- og bundmenu. Nyheder har vi placeret i øverste højre 

hjørne i overensstemmelse med konventionerne.  
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En anden ting vi har været opmærksomme på er, at forandring skal være 

betydningsbærende. Derfor er menuerne altid at finde på samme plads, og der er således 

aldrig nogen menuer, der bytter plads eller ”hopper”. Af samme grund har vi valgt, at flag 

kun skal være synlige, når man er i National mode, da det er det eneste tidspunkt, hvor det 

giver mening at linke til en oversættelse. For at skabe designkonsistens er flagene til 

gengæld altid synlige i national mode, hvad enten der findes oversættelser eller ej. Ud fra 

samme princip bliver ”link rating” kun synlig, når der er et link at informere om. 

Linkrateren vil således aldrig være tom, og når den dukker op, der det en 

betydningsbærende forandring, da det i højere grad opfordrer brugeren til at rate linket.  . 

En tredje konvention er, at knapper altid skal være identiske og placeret de samme steder. 

Vi har således designet ensartede knapper til traditionelle funktioner som browsing, 

redigering og afslutning. Vi benytter os af understregninger i forbindelse med særlige 

links, eller hvis det er dele af en sætning, der fungerer som link (forgot password, existing 

words etc.). I ordlister markeres Linkene blot ved at blive fede, da man her er klar over, at 

al indholdet er links. Ligua logoet sender helt konventionelt bruger til udgangspunktet for 

sitet.  

7.3.3. Funktionalitet og navigation  

I forlængelse af de overordnede valg vedrørende udseende og informationsstrukturer i de 

foregående afsnit vil vi nu beskrive og argumentere for funktionaliteten i de enkelte 

delelementer, menuer og kortet, som tilsammen udgør interfacet. Afsnittet tager 

udgangspunkt i en tredeling af sitet: Toppen og bunden som rammen - det perifere - den 

venstre menu og kortet som den primære navigation og til sidst den højre menu, der 

indeholder projektets anden kernefunktionalitet - skabelsen af links. 

7.3.3.1. Top og bund  

Topbjælken og bundbjælken indrammer sitet såvel grafisk som funktionelt. Grafisk ledes 

opmærksomheden mod centrum, hvor de primære navigationselementer er placeret, og 

funktionelt indrammer bjælkerne sitet ved at indeholde logo, loginfunktionalitet og de 

praktiske links ”about”, ”help” og ”contact”. Logoet fungerer her som en universel back-

knap, der renser menuboxene og sender brugeren tilbage til udgangspunktet. 

Loginfunktionaliteten indeholder, udover login og logout, muligheden for at oprette sig 

som bruger. De nødvendige brugerinformationer i forbindelse med login har vi begrænset 
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til at vedrøre praktiske og sproglige elementer som bopæl og sprog. Sproget vælges ud fra 

en liste af alle sprog i Europa skrevet på engelsk, så det sikres, at brugeren ikke misforstår 

det og nøjes med at skrive sin accent eller ”dansk” i stedet for ”Danish”. Vi ønsker at 

projektet skal være tilgængeligt for så mange som muligt, hvorfor kravet til personlige 

oplysninger er sparsomt. Det afhjælper desuden at Lingua udvikler sig til et datingsite eller 

andet lignende. Der er dog mulighed for at vedhæfte et profilbillede, da det giver større 

mulighed for at danne sig et billede af en person, der taler.  

I bunden findes ”about”, der fortæller brugeren om formålet og visionerne for Lingua, og 

”help” er en brugervejledning tilpasset webmediet. Endelig er ”contact” brugerens talerør 

til Linguas webmaster i tilfælde af fejl eller andre uregelmæssigheder på sitet. Disse tre 

praktiske funktioner er placeret i periferien i overensstemmelse med webkonventionerne 

7.3.3.2. Venstre menu og kort 

Indenfor denne indramning findes de to overordnede navigationsplatforme, den venstre 

menu og kortet, der fungerer i et meget tæt samspil. Kombinationen af skriftlig og visuel 

navigation er interessant i forhold til vores sproglige omdrejningspunkt, idet sproget er 

både skriftligt og geografisk betinget.  

Søgefunktionaliteten i Lingua findes i venstre menuside i form af en wordbox og en 

contentbox.  I denne menu arbejder vi med to niveauer af ord: wordbox niveau og content 

niveau. Hold tungen lige i munden. 

Ord på wordbox niveau er ord, der ikke har tilknyttet et specifikt content, det vil sige at det 

danske ord bil (køretøj) og bil (økse) er det samme på wordbox niveau, lige så vel som det 

danske ord i (forholdsord) og det engelske ord I (jeg) er det samme. Ord på content niveau 

er derimod specifikke instanser af ord på wordbox niveau, der er blevet tildelt en betydning 

fra en bruger. Denne skelnen er interessant ved projektet, fordi den gør det muligt at 

sammenligne ord, som er ens i deres fysiske form både på tværs af nationale og europæiske 

grænser. Skelnenen betyder også, at når der laves oversættelser mellem ord på 

wordboxord, bliver det muligt for brugeren, der følger en oversættelse af et wordboxord, at 

høre forskellige foreskomster af udtale, ved at rulle musen over prikker på kortet. Hvis vi 

havde valgt at muliggøre oversættelserne på contentniveau, ville denne effekt ikke være 

mulig.  
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Wordboxen er placeret øverst i venstre menu, blandt andet fordi den er et af 

udgangspunkterne for at komme i gang med en søgning. Wordboxen indleder med en 

information om hvor på kortet, brugeren befinder sig - eksempelvis ”search words in 

Europe” på Europakortet og ”search words in Denmark” ved zoom på Danmark. Alt efter 

om brugeren er på Europakortet eller i et bestemt land, vil wordboxen altså søge efter ord i 

det givne område. Den sproglige konstruktion af disse overskrifter er velovervejet; havde 

vi i stedet skrevet henholdsvis ”search European words” og ”search Danish words”, ville 

det udelukke muligheden for, at ordene kunne stamme andre steder fra.   

Herunder findes søgefeltet ”enter word”. Dette accepterer alle bogstaver, dog ingen tal og 

som minimum et anslag. Hvis søgefeltet er tomt, eller hvis ordet indeholder tal, bliver man 

gjort opmærksom på dette. Yderligere begrænsninger er svære at sætte, da filosofien for 

projektet er, at det er brugerne der kender ordene og ved, hvordan de skal staves og 

skrives. Således bliver stort set alt accepteret som ord, der kan tilføres systemet. Ved at 

taste ”go” i Europa mode bliver ordet søgt, og hvis det findes, bliver man gjort 

opmærksom på i hvilket land, ordet findes. Hvis det findes i flere lande, vælger man et fra 

listen. Den situation kan forekomme da ord i wordboxen, som beskrevet ovenfor, altid er 

på wordbox niveau. Når landet er valgt, vil dette markeres med en orange farve og de 

lande, hvortil der er oversættelser fra ordet vil blive markeret med en bordeaux farve. De 

farvede lande er begge aktive, og den orange farve har vi valgt, da brugerne er vant til, at 

orange er den primære aktive farve på vores kort, både i national- og Europa mode. Den 

bordeaux farve er den samme som grænselinierne, hvorfor den på en gang falder godt ind i 

designet og underordner sig den orange farve. Inaktive lande er grå.  

Markeringerne indikerer, at man kan klikke på landene. Vælger man det orange 

oprindelsesland, er princippet det samme, som hvis brugeren havde foretaget en søgning i 

national mode, det vil sige inde på et land. Der vil således fremkomme runde blå prikker på 

kortet, som repræsentationer for specifikke ord på content niveau, der er blevet tilføjet af 

en bruger. Klikker man derimod på et af oversættelseslandende - bordeaux – vil man finde 

oversættelserne til det søgte ord. Disse kan således være på forskellige wordbox niveauer 

som for eksempel ro (DK) → ruhe (D) / rudern (D). Hvis man fortryder sin indtastning, har 

man umiddelbart ikke mulighed for at vælge andre lande, end de markerede. Af den grund 

har vi lavet en ”clear” knap, der renser søgefeltet og aktiverer hele Europa mode igen. 
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En prik vil altid være forbundet med et ord på content niveau. I begge tilfælde vil et klik på 

en prik altså medføre, at der dukker content op i menuen ”contentbox”, hvorefter den 

valgte prik vil blive firkantet. I begge tilfælde fungerer ligeledes et af Linguas interessante 

elementer; man kan lytte til ordene ved at rulle musen hen over prikkerne. Så længe der 

ikke klikkes på en prik, vil det oprindelige søgeord forblive i søgefeltet. Man kan således 

altid se, hvor man netop kommer fra, hvilket er brugbart, på et website som Lingua. 

Ønsker man at komme tilbage til Europa mode, kan man bruge ”back to Europe” i bunden 

af kortet.  

Et alternativ til at søge på et ord i wordboxen, er at søge på alle eksisterende ord i Lingua. 

Denne funktion er for det første skabt for at have en overordnet liste over alle ord i 

databasen, så brugeren ikke skal søge forgæves. For det andet for at skabe en ekstra 

søgemulighed for den mindre målrettede bruger. Lige såvel som i søgefeltet, vil Lingua alt 

efter om brugeren er på Europakortet eller i et bestemt land, søge efter ord i det givne 

område. Når linket ”existing words” aktiveres, vil der således poppe et vindue op med alle 

databasens ord. Vinduet åbner sig over en stor del af kortet, fordi venstre menu hele tiden 

skal være synlig i søgningsprocessen, og fordi kortet alligevel skal være inaktivt.  

Vores prototype indeholder kun 16 ord på wordbox niveau, alligevel har vi forsøgt at 

illustrere projektets skalerbarhed ved at lade listerne vise sig i boxe med 4 kolonner á 24 

ord for hvert begyndelsesbogstav. Der er desuden implementeret en scrollfunktion for hver 

box, der aktiveres, når der er mere end 96 ord med et bestemt begyndelsesbogstav. 

Begyndelsesbogstaverne er hele tiden synlige, hvilket gør det let for brugeren at navigere. 

Synligheden har endvidere den sproglige og spændende funktion, at brugeren hurtigt kan 

se hvilke og hvor mange bogstaver, der er i et givent land. En understregning angiver, at 

bogstaverne er knapper og hvilket bogstav, der er aktiveret. I prototypen har vi tilføjet ord, 

der er inaktive for at vise, hvordan layoutet kommer til at se ud, når flere ord tilføjes, og 

scrollfunktionen bliver nødvendig (se Europa ”r" og ” s”).  

”Translations of the word” er en del af wordboxen, der dog kun ruller ned og bliver synlig 

i national mode. Hvis der findes oversættelser til ordet i wordboxen i det land, som er i 

fokus, vil de landes flag lyse op i hvilke, der er oversættelser til det pågældende ord. Hvis 

ikke, vil de stadig være fremme, men blot være inaktive. Flagene fungerer hermed som 

links til oversættelser af ordet, og billedet, der tegner sig er lig det, der blev beskrevet i 
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forbindelse med søgning i Europa mode; det svarer her til at klikke på de bordeaux lande. 

Flagene er således aldrig synlige i Europa mode, da der her lægges op til at bruge kortet 

som navigation.   

Menuen ”Contentbox” er den sidste og nederste men ikke mindst væsentlige box i venstre 

side. Den bruges til at studere content såvel som til at tilføje det. Den er således kun synlig, 

når man er inde på et ord på content niveau (som nu burde give mening), eller hvis man 

ønsker at tilføje content til et nyt eller eksisterende ord. Når den er synlig, er den placeret i 

forlængelse af flagene og wordboxen, ikke mindst for at understrege den nære relation 

mellem wordboxord og content.  

Contentboxen indledes med oplysningen om hvilken bruger, der har tilføjet indholdet samt 

hvilket sprog denne taler. Her kunne for eksempel enten stå (french) eller (flamish) hvis 

man er fra Belgien. Brugernavnet fungerer som et link til vedkommendes profil, hvor man 

kan se de øvrige ord, denne bruger har tilføjet indhold til – et element vi ser som givtigt, 

hvis man er særligt interesseret i en brugers specielle accent eller finder en bestemt bruger 

spændende eller sjov i sin udtale.  

Herefter står ordet skrevet tilsvarende det i wordboxen bortset fra, at ordet i contentboxen 

yderligere er markeret med et blå firkant, der svarer til ordets repræsentation på kortet i 

national mode. Der er endvidere mulighed for at høre lydfilen ved at klikke på lydikonet - 

tilsvarende mouseover på prikken i national mode.  

Herefter kan man læse en ”short sentence”, en ”word to word translation in English”, en 

traditional “translation in English” og et felt med ”whatever containing the word”. Ordet, 

sætningen og ”whatever” er forskellige præsentationer af ordet, og denne tredeling af 

content bygger på nogle overvejelser, som vi har argumenteret for i afsnit 4.4. 

Grundlæggende skal den betragtes som en understøttelse af forståelsen og den sproglige 

indlæring. “Whatever containing the word” er det eneste af elementerne, der er valgfrit for 

brugeren at tilføje. Elementet skal åbne muligheden for kreativ og mangfoldige 

sprogudveksling; brugeren kan skrive et digt, en personlig historie, en historie om ordets 

oprindelse eller whatever. Til ”whatever” kan tilføjes et billede eller en illustration. Det 

kan være meget givtigt, når man beskriver for eksempel dans, eller komplekse ting. 

Underbygger den menneskelige indlæring, så det kan hjælpe til at forstå og huske abstrakte 

sammenhænge.  
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Afslutningsvis i menuen ”contentbox” har man, når man er bruger og logget ind, mulighed 

for at tilføje kommentarer til det pågældende content. Denne funktion har vi fundet vigtig i 

den enkeltes behov for indflydelse på et site som Lingua med brugerdefineret indhold. Man 

kan således ikke slette eller rette i andres indhold, men kommentere på det, så andre 

brugere også kan se det. Det er desuden ikke muligt at slette hverken egne eller andres 

kommentarer, når de først er nedfældet - i fald man ønsker at slette kommentarer på egne 

ord, skal man slette hele de pågældende content. Dette, for at man ikke skal have 

indflydelse på andre brugeres kommentarer, lige så vel som de ikke skal have indflydelse 

på dine. 

Både “whatever containing the word” og “comments” er scrollable arealer, da vi på en 

gang gerne vil være i kontrol over området, boxene dækker og samtidig sørge for, at de 

altid er synlige.   

Man får mulighed for at tilføje content til et ord i wordboxen, både hvis det findes eller 

ikke findes. Det hænger atter sammen med vores skelnen mellem wordbox niveau og 

content niveau. Hvis det findes i forvejen, vil der blot fremkomme flere prikker i brugerens 

oprindelsesland jo flere ord på content niveau, der er knyttet til ordet. Det er en sjov effekt, 

og er effektivt, når man vil sammenligne accenterne i de forskellige dele af landet.  

Når man tilføjer content foregår det i en box, tilsvarende den, der fremkommer, når man 

søger på specifikke ord. Opbygningen er den samme, men indholdet erstattes af input-felter 

og browse-knapper. Ligheden mellem de to boxe har vi valgt for at gøre deltagelsen så 

tilgængelig som mulig; hvis man er vant til at surfe på specifikke ord i Lingua, har man 

allerede en forståelse for hvordan, man tilføjer ord, og det er jo hele kernen i projektet.  

7.3.3.3. Højre menu 

I den højre menu har vi placeret sitets ekstra funktionaliteter, der ikke har noget direkte at 

gøre med at søge og tilføje ord i systemet.  

”News” er en box, der viser det seneste ord på content niveau, der er tilføjet til systemet. 

Boxen skal fungere som motivator på flere punkter. For det første skal den signalere en 

generel udvikling på sitet, og for det andet kan den betragtes som en kickstarter for den 

ikke så målrettede bruger. Den kan for det tredje være en ekstra motivator til at tilføje et 

nyt ord eller noget nyt content, da det vil give mulighed for at komme i fokus. Man kan 
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ikke umiddelbart se, hvorfra ordet stammer. Dertil er man nødt til at klikke på ordet, 

hvilket er tænkt som en ekstra motivation for at klikke på ordet. ”News” er hele tiden 

synlig og ændres, når nye ord tilføjes på content niveau. 

Umiddelbart under - men uden at være sammenhængende med - ”news” har vi placeret 

”latest lookups”, der er en slags historik, som tillader brugeren at genfinde de seneste fem 

opslag på content niveau. Hver gang et nyt ord søges, og dets content vælges, overføres 

ordet med det samme til den øverste plads i ”latest lookups”. Det nederste ord forlader 

således historikken. Til ordene i boxen er, foruden den blå firkant, knyttet flaget fra ordets 

oprindelsesland. Dette for at kunne skelne mellem ordene, da det er muligt at søge på det 

samme ord (på wordbox niveau) i flere lande. ”Latest lookups” har vi udviklet af flere 

grunde: som et praktisk redskab til at underbygge hukommelsen, som et alternativ til 

føromtalte ”brødkrummer” og som en nødvendighed for linkfunktionaliteten: 

Det er også i højre menu, vi har placeret projektets anden kernefunktionalitet nemlig link 

boxen, der bruges til at skabe og bryde links af oversættelser mellem ord i de forskellige 

lande. Måden hvorpå man placerer ord i link boxen er i udgangspunktet den samme som i 

historikken. Der er imidlertid tre væsentlige forskelle. For det første bliver alle ord overført 

til link boxen på wordbox niveau. Det vil sige at man ikke via linkboxen kan lokalisere det 

ord på content niveau, som man oprindeligt søgte på. Det må man netop søge via 

historikken ”latest lookups”. For det andet er der mulighed for at ”låse” ordene, så man kan 

søge videre, uden et ønsket ord forsvinder ud af link boxen. Når et ord låses, er det kun 

ordet på den ulåste plads i link boxen, der skiftes ud, når der søges videre. Låses begge ord, 

erstattes ingen af ordene, før de igen låses op. For det tredje accepterer link boxen kun at 

indeholde ord med oprindelse i forskellige lande, fordi Lingua kun er udviklet til at skabe 

links mellem ord landene i mellem. Man kan således ikke linke ord inden for grænserne af 

det samme land og skabe synonyme oversættelser som skrivebord = kateder. Denne 

vedtagelse er sket i forlængelse af vores ideologi, der blandt andet fokuserer på udveksling 

af kulturer og det, at gå på opdagelse i det fremmede. 

Hver gang to ord er placeret i link boxen, vil man enten blive tilbudt at skabe et link (create 

link), hvis det pågældende link ikke i forvejen eksisterer, eller at bryde et link (break link) 

hvis linket i forvejen eksisterer. Alle har mulighed for at benytte disse funktioner, så længe 

man er bruger og logget ind. Denne åbenhed i systemet gør naturligvis linksene sårbare 
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overfor uhensigtsmæssigt brug, men vi mener at åbenheden netop er den, der skaber 

tilliden til brugerne og tror på, at der findes flere velmenende brugere end hackere, således 

at systemets reliabilitet vil holdes i balance.  

7.4. Overvejelser om brug 

I forhold til at vi har at gøre med et website med brugergeneret indhold, er der også nogle 

praktiske overvejelser, vi har været nødt til at foretage. 

Vi har valgt, at en bruger for at være aktiv på websitet, det vil sige tilføje ord, skrive 

kommentarer og lave links mellem ord, skal være logget ind med en profil. Grunden til 

dette er, at når brugeren optræder som synlig afsender, må han eller hun nødvendigvis stå 

til ansvar i højere grad for det indhold, han eller hun lægger på siden. 

Udveksling er en vigtig del af produktets ideologi, men denne udveksling skal være 

koncentreret omkring sprog. Naturligvis må brugerne skrive, hvad de vil i fortællingerne, 

der er knyttet til ord, men sitets funktionalitet koncentrerer sig om forbindelserne mellem 

sprog. Vi har derfor valgt, at kommunikationen mellem brugerne skal foregå gennem 

kommentarer, der er knyttet til hver enkelt contentbox, i stedet for, at man kan kontakte 

den enkelte bruger direkte. På den måde foregår kommunikationen omkring sitets indhold. 

Endvidere opererer vi ikke med den samme form for versionering som eksempelvis 

Wikipedia gør. Det er ikke muligt at overskrive andres contentbokse. Vil en bruger lægge 

et content ind på et wordboxord, hvortil der allerede er knyttet content, oprettes et nyt 

content. I stedet for muligheden for at rette i andre brugeres content, opererer vi med 

kommentarerne, der kan være et medium for dialog og refleksion. Muligheden for 

versionering er netop en af de afgørende grunde til Wikipedias succes; brugerne er fælles 

om ét projekt, ét indhold, der kontinuerligt udvikler sig. Vi beskrev i starten af rapporten 

de teoretiske perspektiver, der havde forbindelse til websites med brugergeneret indhold. 

Her blev det beskrevet, hvordan et produkt som Wikipedia er afhængig af en høj grad af 

troværdighed, og korrekthed, mens oplevelsesorienterede produkter er det i mindre grad. 

Versionering giver således god mening i de førstnævnte produkter, mens det i forhold til 

brugernes content på Lingua ikke er hensigtsmæssigt. For hvordan skal det kunne 

bedømmes om den personlige oplevelse af eksempelvis en solnedgang, som en bruger har 

beskrevet i forbindelse med det danske ord ”solnedgang”, er rigtig eller forkert? 
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Muligheden for at brugere kan ændre på andre brugeres handlinger, vil vi dog stadig 

operere med, når det kommer til oversættelseslinkene mellem ord. Her er korrektheden 

netop af langt større betydning. Hvis en bruger således støder på en oversættelse mellem to 

ord, han mener er direkte forkert, kan han slette den. Sammenlinkningen af ord er og skal 

netop være et samarbejde mellem brugerne. Derfor opererer vi også med muligheden for at 

rate link, så gennemsnittet af den rating linket har fået af forskellige brugere indikerer til 

brugerne om linket er troværdigt. 

For at understøtte websitet som en kontinuerlig størrelse i udvikling, er det på den måde 

vigtigt at nogle ting kan slettes. Således er det også muligt for en bruger at slette sine egne 

contentboxe, skulle han have lyst til dette. Hvis den pågældende brugers content skulle 

være det eneste content til et wordboxord, må wordboxordet nødvendigvis også slettes i 

databasen, da vi ellers ville have søgbare ord, men uden tilhørende lydklip eller 

repræsentation på kortet. 

Samarbejdet omkring links og muligheden for kommentarer medvirker til at opretholde en 

følelse af ansvarlighed og fælleskab. Derfor forestiller vi os ikke en ekstern moderator på 

websitets indhold, men har i udgangspunktet tillid til brugerne. Fælleskabet vil netop virke 

regulerende på opførslen. I den forstand, er det på vores website brugerne selv, der er 

moderatorer, på samme måde som de er det i public journalism, som vi beskrev det i 

starten af opgaven. 

7.5. Kortproblematik 

Vi vil som det sidste i argumentationen for designvalgene diskutere valget af kortet som 

repræsentations- og navigationsform. Vi har valgt at kortet skal være en dominerende del 

af interfacet for at formidle en oplevelse i forbindelse med udforskningen af sprogene. 

Kortet knytter som beskrevet tidligere i rapporten an til et turismeperspektiv. Denne 

turismedimension bidrager til den eksplorative følelse brugeren får ved at gå på opdagelse i 

fremmede lande. Fascinationen består endvidere i at være tilskuer til, hvad der sker på en 

autentisk given lokalitet: autentiske mennesker, med autentisk udtale, der taler fra det sted 

de bor. Kortet er som visuel repræsentation på den måde med til at forstærke og 

iscenesætte oplevelsesdimensionen, som er den grundlæggende vision for vores projekt, 

ligesom det er med til at give kontekst til de enkelte ord. Samtidig er kortet et stærkt 

organiserende element, der skaber visuelt overblik. Vi anser derfor kortet som en 
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uundværlig del af vores interface. Imidlertid er der i forbindelse med kortet to 

problemstillinger vi har diskuteret indgående, og som vi her vil opridse. 

7.5.1. Landegrænser og sprog 

Umiddelbart kunne man forledes til at tro, at man kunne tildele hvert land på kortet ét 

sprog; dansk i Danmark, fransk i Frankrig og så videre. Men sådan forholder sprog sig ikke 

i virkeligheden. Landegrænser er ikke lig med sproggrænser. Endvidere er sproggrænser 

heller ikke ligetil at definere som grænser; disse vil altid være flydende og overlappende40. 

Vi har i Lingua valgt at lade landene være udgangspunkt for navigationen. Dette skyldes 

blandt andet praktiske hensyn. Var landegrænserne udgangspunkt for navigation, ville man 

ikke i et overskueligt format kunne repræsentere forekomster af ord, illustreret ved prikker, 

på kortet. Så kunne der eksempelvis være prikker for rumænsk i både Rumænien og 

Grækenland, hvor der også tales rumænsk i områder41. Som vi beskriver nedenfor er det 

vigtigt at kunne zoome ind på et land, for at der overhovedet er plads til at repræsentere 

prikkerne overhovedet. Ved prikker i adskilte lokaliteter, ville navigationen blive 

besværliggjort; hvilket område skulle der zoomes ind på? 

Valget af landegrænser som udgangspunkt for navigation betyder ikke, at vi ligestiller 

landegrænser med sproggrænser. Dette ville være uhensigtmæssigt for eksempel i forhold 

til brugerens selvopfattelse og identitetsfølelse. Hvis vi bestemte, at på vores site, kunne 

der kun tales dansk i Danmark og fransk i Frankrig eksempelvis, ville det betyde, at en 

person der eksempelvis taler tyrkisk som modersmål, ville skulle angive sin geografiske 

placering til Tyrkiet, selvom denne person var født og bor i Danmark. På samme vis ville 

den belgiske bruger med fransk som modersmål skulle angive sin lokalitet som Frankrig. 

På websitet skal brugeren derfor angive sin geografiske placering, bestemt ud fra bobæl, 

men skal også angive hvilket sprog, han eller hun taler. Således er der mulighed for at tale 

både fransk, tysk og flamsk i Belgien, for eksempel. På kortet vil brugerens geografiske 

placering være repræsenteret, mens det sprog han eller hun taler, vil kunne ses i 

contentboxen. Ligeledes foregår søgninger og oversættelser heller ikke på ”danish” eller 

”german”, men i ”Denmark” eller i ”Germany”. Derfor understøtter valget af landegrænser 

i sidste ende også ideologien som vi tidligere har beskrevet den: Vi tager højde for 

                                                 
40 O’Grady m.fl. (2005): s. 313-321 
41 Christensen m.fl. (2005): s. 22 
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diversiteten og forskelligheden, og opfordrer til udforskning via kortet. Brugeren vil 

opleve, at der netop tales flere sprog i de enkelte lande, og at sprog netop breder sig over 

landegrænser. 

I forbindelse med denne problemstilling har vi valgt at tilbyde en ekstra kontekstuel 

information til brugeren på websitet, i form af en grafisk repræsentation, der kan tilvælges 

på europakortet, af sprogfamilier, grene af disse sprogfamilier og sproggrænser. Den 

grafiske repræsentation kan tilvælges i en menubar. Vi har tidligere beskrevet, hvordan 

genkendelse af ord eller strukturer i forskellige sprog fascinerer. Derfor er den information, 

der tilbydes i menuen relevant, idet den giver et overbliksbillede af sammenhængen 

mellem sprogene i Europa. I menuen er der således tre valgmuligheder: Language families, 

som viser fordelingen af de tre sprogfamilier i Europa, den indoeuropæiske, den altaiske og 

den uraliske; Branches of language families, som viser forgreningerne af disse familier42, 

samt endelig en approksimering af sproggrænserne i Europa43. Vi har valgt at lave denne 

ekstra information som en form for filter, der lægges ned over kortet, hvis funktionalitet 

midlertidigt slås fra, idet vi ønsker at bevare det samme interface for navigation på kortet, 

og ikke operere med flere forskellige farvesæt i denne forbindelse. Med disse filte giver vi 

altså en ekstra information, der giver en baggrund, til den interesserede, for at gå på videre 

opdagelse i sprogene. 

7.5.2. Skalerbarhed 

En anden vigtig problemstilling vi har diskuteret nøje er den om skalerbarhed. Med 

europakortet vil vi gerne give et overblik, derfor er det vigtigt, at der er også er en vis 

funktionalitet på europakortet, altså når man er zoomet ud. Oprindelig var tanken at ordene 

på contentniveau skulle være repræsenteret ved prikker på europakortet, på samme vis som 

de er på de enkelte landekort i prototypen, som den er beskrevet i brugervejledningen. Ved 

at ordene var repræsenteret ved prikker på det store kort, ville det blive muligt at skabe en 

umiddelbar og lettilgængelig tilgang til at sammenligne ord i forskellige lande. Denne 

lydbrowsende oplevelse, var som beskrevet i starten af rapporten også en, der fascinerede 

os. Imidlertid måtte vi opgive denne tanke, da prikkerne på europakortet simpelt hen ikke 

ville være repræsenterbare, hvis der skulle tages højde selv den mindste grad af 

                                                 
42 I overskriftsvalget har vi fulgt betegnelserne som de anvendes i O’Grady m.fl. (2005): s. 313-321. Samme 
sted har fundet den geografiske placering af grænserne mellem sprogfamilier og grene af sprogfamilierne. 
43 Disse grænser er fra http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Europa-Lingvoj--RS2006030842.jpg 
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skalerbarhed i produktet. Europakortet ville hurtigt blive fyldt ud med prikker, prikkerne 

ville ligge oven på hinanden, og lydbrowsningen ville på den måde være umulig. 

I stedet har vi valgt kun at lade ordene på contentniveau være repræsenteret ved prikker, 

når man er zoomet ind på et enkelt land. De to stadier af kortet tilbyder således hver sin 

funktionalitet: På europæisk niveau giver kortet et overblik over hvilket land, det søgte ord 

findes i, og hvilke lande oversættelser til dette ord findes i, ved at markere landene. På 

lokalt niveau ses contents til de enkelte ord repræsenteret. Vi har valgt at lade overgangen 

mellem de to stadier være en zoomfunktion, da dette hjælper til at forstå sammenhængen 

mellem de to. Således er man altid bevidst om, hvor man kommer fra, og hvor man er. 

Zoomfunktionaliteten løser dog ikke problemet endegyldigt. Det kunne være, at der var så 

mange prikker på for eksempel danmarkskortet, at der heller ikke var plads til dem. Man 

kunne argumentere for at udvide zoomfunktionaliteten, så man kunne zoome længere ind, 

for eksempel i et område, hvor der var mange prikker, og markere denne samling af 

prikker på en speciel måde på kortet. Men imidlertid vil problemet aldrig kunne løses blot 

ved zoom: Man kunne i princippet zoome så langt ind som muligt, ned på gadeniveau, og 

det kunne stadig risikeres at to prikker lå oven på hinanden, hvis to brugere boede på den 

samme adresse, men eksempelvis på første og anden sal. Dette har vi valgt at tage 

konsekvensen af, og besluttet at zoomfunktionaliteten begrænser sig til at zoome ned på et 

land, og ikke regioner eller byer i dette land. 

Rent praktisk betyder dette valg, at en bruger kan lægge et ubegrænset antal ord ind på 

wordboxniveau, altså nye, forskellige ord (tekststrenge). Da ordene netop er forskellige på 

wordboxniveau vil prikkerne ikke blive vist på samme tid. Brugeren kan således ikke 

lægge forskellige contents ind på det samme wordboxord, da prikkerne for disse contents 

netop ville blive vist på samme tid. Brugernes geografiske placering er udtrykt via unikke 

koordinater, der i princippet kan være uendeligt detaljerede. Vi begrænser altså ikke 

antallet af brugere. Vi begrænser dog antallet af contents til det samme wordboxord inden 

for given radius på kortet, da prikkerne nok vil have udgangspunkt i brugerens koordinater, 

men samtidig skal være så store, at de er navigerbare. Hvis en bruger således vil oprette et 

content til et wordboxord, som han ikke har oprettet contents til tidligere, og der i forvejen 

ligger et content, og dermed en prik på dette ord inden for given radius af brugerens 

geografiske placering, vil der komme en meddelelse op om, at dette desværre ikke er 
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muligt, da prikken vil dække over en allerede eksisterende prik, og lydbrowsingen således 

ville blive umuliggjort. 

Vi mener, at denne løsning er acceptabel, da den samtidig kan virke motiverende på den 

adfærd, vi gerne vil støtte på websitet. Vi motiverer til at brugere lægger forskellige ord 

ind, altså nye wordboxord, og at systemets indhold således bliver udvidet og en oplevelse 

værd. Jo flere forskellige ord på wordboxniveau, der er lagt ind i systemet, desto flere 

forskellige oversættelseslink kan der oprettes mellem disse. Netop forbindelserne mellem 

ordene på de forskellige sprog er grundlaget for websitets eksplorative funktion. 

Herved mente vi at have fundet en acceptabel løsning på problemet. Vi blev imidlertid 

senere opmærksomme på en brist i denne løsning. Problemet med, at to prikker ligger oven 

på hinanden, vil stadig kunne forekommme, selvom vi har lagt de beskrevne 

begrænsninger på upload af contents til wordboxord. Problemet opstår i følgende scenarie: 

Brugeren søger på et ord, eksempelvis ”ro” i Danmark, og beder om de oversættelser af 

”ro”, der findes i Tyskland. I Tyskland er der to ord, der er linket til ”ro”, nemlig ”Ruhe” 

og ”rudern”. Kortet bevæger sig derfor til Tyskland, og viser forekomsten af disse ord ved 

prikker på kortet Hvis det skulle ske, at disse to ord var oprettet af samme bruger ville de 

to prikker imidlertid ligge oven i hinanden. Vi kan i dette scenarie ikke begrænse brugerne, 

da oversættelseslinket jo skabes efter at ordene er lagt ind, og i nogle tilfælde af en helt 

anden bruger, end den der har lagt ordene ind. Vi har derfor diskuteret en anden løsning, 

uden dog at implementere den, da vi først blev opmærksomme på problemet sent i 

processen. Vi forestiller os, at vi kunne markere, når der er overlap af prikker på kortet. 

Klikker man på et sådant overlap, ville det folde sig ud som en sol, hvor hver 

contentspecifik prik ville udgå som en stråle fra overlappet i midten. Henover disse 

prikker, ville lydbrowsingen på den måde være mulig. Løsningen er ikke perfekt, da den 

flytter adgangen til lyden ét trin længere væk, og vi netop anser den direkte interaktion og 

umiddelbare adgang til udtalen af ord som et vigtigt oplevelsesskabende element. Det er 

imidlertid det bedste alternativ efter omstændighederne vi kunne finde. 
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8. KONKLUSION 

Vi vil nu afslutningsvist opsummere de diskussioner, vi har haft både i forbindelse med 

vores teoretiske forståelsesramme og undersøgelsen af anvendelsesområdet, og i 

forbindelse med designet af interfacet. 

I den teoretiske refleksion fokuserede vi på tre overordnede problemfelter: For det første 

den kulturelle kontekst vores produkt skriver sig ind i ved at fokusere på den eksplorative 

oplevelse af det fremmede, nemlig et turismeperspektiv. For det andet det 

anvendelsesområde vores produkt relaterer sig til, idet brugerne selv lægger ord og 

oversættelser ind i systemet, nemlig websites med brugergenereret indhold. Og for det 

tredje det komplekse problemområde vores produkt omhandler, nemlig sprog. 

I forhold til turismeperspektivet konkluderede vi, at vores produkt kan tilbyde en vis 

autenticitet i oplevelsen af det fremmede, i vores tilfælde det fremmede sprog, og de 

personer, der taler det, i forhold til måden det ellers sker i de traditionelle 

turismemedieringer. Denne konklusion bidrog til vores overordnede vision for produktet, 

at det skulle være et underholdningsbaseret, brugerstyret platform for udforskning af 

sprog, en platform som baserer sig på autenticitet og fællesskab, på virkelige mennesker og 

virkeligt sprog. 

I forhold til websites med brugergeneret indhold konkluderede vi, at det er vigtigt for 

brugerne at kunne samarbejde om et formål og en interesse, hvis de skal motiveres som 

aktive, ansvarlige deltagere på websitet. Dette havde betydning for vores produkt, på den 

måde at vi valgte at skabelsen, vurderingen og sletningen af oversættelseslinks skulle være 

det grundlæggende element for samarbejde. Netop sammenknytningen er sprog skal 

brugerne være fælles om. 

I forhold til undersøgelsen af sprog som problemområde fandt vi ud af, at vi i produktet 

måtte sætte oplevelsen af ord i kontekst: Vi måtte tilbyde strukturer der understøttede 

forståelsen af fremmedsproget i form af sætninger, fortællinger og billeder. Vi blev også 

opmærksomme på problematikken omkring sproggrænser vs. landegrænser, og måtte 

overveje denne i vores design. Vi valgte derfor landene som udgangspunkt for 

navigationen, men tilbød samtidig at flere sprog kan eksistere i ét land, ligesom vi tilbød 

ekstra grafisk information om fordelingen af sprogene i Europa. 
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I forlængelse af disse refleksioner over brugskonteksten og den teoretiske 

forståelsesramme, har vi i det konkrete arbejde med designet, truffet nogle afgørende valg.   

Helt grundlæggende har vi valgt en horisontal informationsstruktur for sitet. Dette er 

udgangspunkt for, at al content er sidestillet snarere end underordnet. Endvidere har det 

den navigationsmæssige fordel, at brugeren altid har overblik over, hvor han er henne på 

sitet og aldrig er mere en ”et klik væk”. Det betyder imidlertid ikke at Lingua ikke har en 

spændende dybde – dybden udgøres imidlertid af hypermediestrukturens kompleksitet, der 

øges desto flere aktive brugere, der er.  

Et andet væsentligt designvalg er vores skelnen mellem wordboxord og content. I arbejdet 

med sprog kan denne niveaudeling umiddelbart synes trang. Ikke desto mindre finder vi 

den tilstrækkelig og interessant for projektet. For det første fordi den gør det muligt at 

sammenligne ord, som er ens i deres fysiske form både på tværs af nationale og europæiske 

grænser. For det andet, fordi wordboxord kan have flere forekomster i samme land, så det 

bliver muligt at gå på opdagelse i forskellige sproglige miljøer og accenter. Hvis vi havde 

valgt at muliggøre oversættelserne på contentniveau, ville denne opdagelse ikke være 

mulig. Valget har endvidere betydning for linkfunktionaliteten, da denne altid vil foregå på 

wordboxniveau. Således fungerer et opslag ligesom i en traditionel ordbog, dog skal man i 

Lingua selv udforske de forskellige betydninger af oversættelserne.  

Det mest essentielle valg, vi har truffet, er imidlertid beslutningen vedrørende systemets 

åbenhed. I Lingua har alle mulighed for at oprette ord, linke / bryde links mellem 

oversættelser og tilføje kommentarer til content, så længe man er bruger og er logget ind. 

Denne åbenhed gør naturligvis systemet sårbart overfor uhensigtsmæssigt brug, men vi 

mener, at åbenheden netop er den, der skaber tilliden hos brugerne. Et andet argument for 

at lade brugerne skabe indholdet i vores produkt er, at vi dermed får det mest autentiske 

billede af sproget. Endvidere mener vi at fællesskabsinteressen er tilpas regulerende for 

opførslen på sitet. 

Afslutningsvis kan vi så spørge os selv om visionen om en underholdningsbaseret, 

brugerstyret platform for udforskning af sprog er lykkes. Til det kan vi umiddelbart svare 

”ja” – hvilket nærværende opgave gerne skulle komme med flere kvalificerede argumenter 

for. Vi skal dog pointere, at vi har at gøre med en prototype, hvilket naturligvis skaber 
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nogle problematikker. Blandt andet identificerede vi flere problemer i relation til projektets 

skalerbarhed, som vi allerede har diskuteret og beskrevet.  

En anden problematik – som vi ellers umiddelbart betragtede som en fordel – er, at vi ikke 

er stødt på tilsvarende produkter. Det medfører blandet andet en risiko for, at der rent 

faktisk ikke findes den tilsigtede opbakning om vores produkt. Domæneundersøgelserne 

har vist os, at interessen for sprog er tilstede, men vi har ikke lavet brugerundersøgelser, 

der viser, om der er interesse for et projekt som Lingua. Vi kan derfor ikke være sikre på, 

at brugerne finder projektet motiverende nok, til at ville deltage aktivt og siden behandle 

systemets åbenhed med respekt.  

I opgaven har vi desuden argumenteret imod en alt for personlig involvering i produktet, 

da vi ønsker at bevare sproget som omdrejningspunkt. Således er der ikke mulighed for at 

se hinandens e-mail adresser eller kommunikere i fora. Vi kan imidlertid også argumentere 

for det modsatte, da det netop er muligt at tænke sig det menneskelige fællesskab, som det 

reelle omdrejningspunkt for det sproglige, og at brugerne ikke har interesse i at engagere 

sig tilstrækkeligt, hvis den personlige distance i Lingua ikke mindskes. 

Vi kan afslutningsvist konstatere, når vi sidder med prototypen foran os – prototypen som 

er udviklet med baggrund i de beskrevne teoretiske diskussioner og argumenter – at den 

fungerer tilfredsstillende, men vi er samtidig opmærksomme på, at der endnu er mange 

perspektiver at dykke ned i. Sprog er et komplekst område at bevæge sig i, især i  

kombination med brugerinvolvering. 
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Websites med brugergeneret indhold med mere 

• Bro (1999): s 1. Svarende til 1 normalside 
• O’Connor (1997): Svarende til 10 normalsider 
• Wellman (2001): Svarende til 15 normalsider 

http://www.netdoktor.dk/
http://www.scope.dk/
http://www.mensactivism.org/
http://www.flix.dk/
http://slashdot.org/
http://www.plastic.com/
http://www.wikipedia.org/
http://flickr.com/
http://www.myspace.com/
http://yellowarrow.net/index2.php
http://www.dr.dk/P1/udmedsproget/index.htm


 60 

 
Sprog 

• Aitchison (1995): s. 49-89. Svarende til 40 normalsider 
• Klein (1986) s. 50-65. Svarende til 15 normalsider 
• Sterkenburg (2003): s. 15-28, 79-81, 157-165, 227-238. Svarende til 55 

normalsider 
• O’Grady m.fl (2005): s. 313-320. Svarende til 8 normalsider 

 
Databaser 

• Vang (2000): s. 157-180. Svarende til 23 sider 
 
I alt: 202 normalsider. 
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