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”modernisere, forny, innovere, reformere, omarbejde, omdefinere, blande kortene, 
opdatere, ajourføre, opgradere, omorganisere, nytænke, se i et nyt lys, nyvurdere, 
nydefinere, nyordne, tænke ud af boksen”. Den Danske Begrebsordbog udkom ved 
årsskiftet og er den første ordbog, der præsenterer det danske ordforråd i en række-
følge udelukkende bestemt af betydningen, ikke alfabetet, helt ned på ordniveau.
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n begrebsordbog er en ordbog der præ-
senterer ord og udtryk ordnet efter deres 
betydning og ikke deres stavning som i 
almindelige ordbøger. Et begreb er den 

tanke eller idé et ord eller udtryk skaber i vores be-
vidsthed når vi hører eller ser det. Det kan omfatte 
en konkret, menneskeskabt ting som et tog eller en 
ske, et konkret væsen som en tante eller en frø, el-
ler et naturobjekt som en sten, en torn eller en pla-
net. Eller det kan være den handling vi ser for os når 
vi hører ord som spurte eller overrække, eller den 
kombination af lyd, materiale og bevægelse vi as-
socierer til når vi hører ordet risle. Konkrete objek-
ter og handlinger/hændelser der finder sted i tid og 
rum, udgør to hovedgrupper af begreber. Sværere 
endnu er det at definere hvad den tredje hovedgrup-
pe, de abstrakte begreber, egentlig peger på når vi 

bruger dem i kommunikationen med hinanden: 
hvad forstår vi ved lykkelig eller tanke eller efter-
hånden — forbinder vi mon ordene med helt det 
samme hver især?

Den Danske Begrebsordbog (DDB) giver et bud 
på hvordan man som dansk sprogbruger opfatter 
verdens og det danske sprogs begreber i forhold til 
hinanden. I bogen præsenteres 192.000 ord og ud-
tryk (heraf 80.000 gengangere) i kapitler, afsnit og 
grupper indledt af et særligt fremhævet ord netop 
ud fra de lighedstræk der er mellem de tanker og 
ideer som ordene udløser hos os. Samtidig trækkes 
der uundgåeligt skarpe opdelinger ned over ordfor-
rådet, besluttet af redaktørerne ud fra deres egen 
tolkning af verden og til evig diskussion mellem 
dansktalende: hvor går grænsen mellem det nor-
male og det ekstreme inden for politik eller sex? 

Figur 1
Afsnit 13.3 Eksperiment, forsøg 
indeholder ord og udtryk fra alle 
de tre overordnede begrebsom-
råder: konkrete begreber, hand-
linger/hændelser og abstrakte 
begreber.

E

Bogen giver et godt overblik over hvilke begreber 
danskerne taler om, og med hvilke ord de gør det, 

i vores tidsalder omkring årtusindskiftet.
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Mellem nær fortid og fjern fortid, eller mellem for-
undring og chok? Håbe og ønske? Mene og tro? Er-
hvervelse og begærlighed? Gavmildhed og overfor-
brug? De skel der er trukket ned over ordstoffet fra 
afsnit til afsnit i bogen er baseret på de beskrivelser 
af det danske ordforråd som man finder i Den Dan-
ske Ordbog (DDO) på ordnet.dk’s hjemmeside. Der-
med har der været basis for en så objektiv katego-
risering af verdens begreber som muligt. Og da 
DDO’s ordforråd er baseret på de tekster som dan-
skerne rent faktisk skriver, er vi sikre på at begrebs-
ordbogen omfatter netop de ord og udtryk og ikke 
mindst betydninger der reelt anvendes af os alle 
sammen når vi kommunikerer. Med andre ord giver 
bogen et godt overblik over hvilke begreber dan-
skerne taler om, og med hvilke ord de gør det, i vo-
res tidsalder omkring årtusindskiftet.

De tre overordnede begrebsområder går som 
en rød tråd igennem hele bogen. Den struktur der 
ligger til grund for inddelingen af ordforrådet, er in-
spireret af en tysk begrebsordbog (Dornseiffs Der 
Deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, 2004). I 
alle de 22 kapitler og i mange af de 888 afsnit er 
både de konkrete, de abstrakte samt handlinger/
hændelser repræsenteret, selv om kapitel- eller af-
snitnavnet fokuserer på et af områderne. De optræ-
der grupperet, fx handlingerne i én fortløbende 
række af ord, tingene i en anden og personerne i en 
tredje. Se figur 1.

Ordbogen indeholder grundlæggende to slags 
oplysninger om det danske ordforråd. For det første 
præsenterer den i alle afsnit rækker af ord og ud-
tryk der har næsten samme betydning, dvs. er sy-
nonymer eller nærsynonymer, og som byder sig til 
når man ”har det lige på tungen” og leder efter det 
helt rigtige udtryk med et bestemt ord som udgangs-
punkt. I bogen ses det tydeligt at talemåden ”kært 
barn har mange navne” (DDO: ’en ting eller et fæ-
nomen som man godt kan lide eller interesserer sig 
for, har mange betegnelser’) har sin berettigelse. 
Der er fx mange ord for noget vi beundrer (beun-
dringsværdig, flot, storslået, prægtig osv.) eller sy-
nes godt om (se figur 2). 

Figur 2
Der er mange ord og udtryk til at beskrive 
noget vi synes godt om (afsnit 10.9 Godt 
kunne lide, føle lyst til).

Figur 3
Afsnit 9.38 Dovenskab
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Men lige så tydeligt er det at det irriterende barn 
også har mange navne, fx er der mange ord for at 
kede sig og for ubegavede personer. I figur 3 ses et 
eksempel på et helt afsnit om noget vi ikke bryder 
os om, nemlig dovenskab.

Den anden type oplysning man kan finde, 
handler om selve begrebsområderne og det man 
kan udlede af kapitel- og afsnitsstrukturen. Hvilke 
emner er bogen inddelt i? Og inden for hvilke afsnit 
finder vi mange forskellige begreber? Ordbogen 
kortlægger med andre ord hvad der kendetegner et 
moderne samfund, og hvilke emner vi interesserer 
os for — for ”hvad hjertet er fuldt af, flyder munden 
over med”. Således måtte der tilføjes mange nye af-
snit, fx om sundhed, kroppens udseende og pleje, 
lønarbejde, institutioner, demokrati og samfunds-
debat for at indlemme det ordforråd der findes i 
DDO. Til gengæld ønskede vi ikke afsnit som Kry-
beri, servilitet; Pine, torturere; Barbari; Kulturel ud-
vikling da de ikke længere udgør centrale begrebs-
områder i moderne tænkning.

Figur 4
Eksempel på kreativ brug af de 
mange begreber i Den Danske 
Begrebsordbog, der er relateret 
til øl. (Nicolai Hartvig Sørensen, 
Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab).

Også videnskabskapitlet undergik forandringer. I 
Dornseiff (2004) har kun de naturvidenskabelige 
discipliner egne afsnit, og matematik er udfoldet til 
hele 14. I DDB udgør matematik kun tre afsnit, hvor-
imod fysik er udvidet til to, et generelt og et om elek-
tricitet da der er meget ordstof inden for dette emne 
i DDO. Det er der også inden for humaniora, sam-
fundsvidenskab, historie og antropologi, og da vi 
samtidig ønskede at gengive et tidssvarende billede 
af videnskab, blev der oprettet yderligere fire nye 
afsnit til at dække disse områder i bred forstand. 
Under antropologi blev fx også ord og udtryk der 
afspejler et forældet syn på fremmede kulturer, ind-
placeret, fx vild, indianterhyl, krigsdans, indianer-
krig, primitive kulturer, og det er så op til læseren at 
udlede hvordan fagområdet har udviklet sig. Selv 
om vores opfattelse af verden ændrer sig, vil nogle 
begreber altid stå tilbage fra tidligere tider.

Der måtte tilføjes mange 
afsnit, fx om sundhed, kroppens udseende 

og pleje, lønarbejde, institutioner, demokrati 
og samfundsdebat, for at indlemme 

det ordforråd vi fandt i DDO.


