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Center for Tegnsprog barsler med en ny og opdateret udgave af den digitale tegnsprog-dansk ordbog, der 

udkom på nettet sidste år. Ordbogen bliver opdateret med nye tegn, og siden bliver mere brugervenlig.  

Siden den unikke tegnsprog-dansk ordbog så 

dagens lys på internettet sidste år, har Center for 

Tegnsprog på Professionshøjskolen UCC samlet 

og systematiseret tilbagemeldinger fra brugere 

og interesseorganisationer for døve.  

Feedbacken udmønter sig nu helt konkret i en 

opdateret udgave af ordbogen – en udgave der 

går i luften i slutningen af oktober.  

Projektleder på Center for Tegnsprog Jette 

Kristoffersen, der er ansvarlig for ordbogs-

projektet, fortæller, at det særligt er teknikken på 

hjemmesiden www.tegnsprog.dk der har drillet 

nogle af brugerne og derfor bliver forbedret. 

"Manualen til ordbogen bliver mere tydelig. Vi 

integrerer den i højere grad i de funktioner, som 

folk bruger i forvejen. Vi har nemlig erfaret, at 

meget få brugere læser manualen som et særskilt 

dokument, inden de kaster sig ud i at bruge 

ordbogen," fortæller projektlederen.  

Blandt andre tiltag er muligheden for at se video 

af tegnene på hele skærmen og 200 nye tegn, der 

tilføjes de eksisterende 2000.  

"Det er tegn, som folk har søgt på og ikke kunnet 

finde. Dem tilføjer vi nu," siger Jette Kri-

stoffersen.  

Projektgruppen arbejder for tiden intensivt på at 

finde de sætninger, der bruges til at illustrere 

hvert tegn, så døve og pårørende kan se, hvilken 

sammenhæng tegnet som regel bruges i.  

Et godt redskab på arbejdspladsen 

Tegnsprog-dansk ordbogen udkom i 2008 og var 

og er stadig unik i Danmark, da det er første gang 

nogensinde, at døve har fået deres egen 

tegnsprog-dansk ordbog. Ordbogen er et 

særdeles praktisk redskab for både døve og deres 

pårørende, men også for eksempelvis døvblevne 

og de professioner, der bruger "tegn til tale" i 

deres daglige arbejde. Den kan i særdeleshed 

være nyttig i sammenhænge, hvor døve studerer 

eller på arbejdspladser – i interaktionen med 

kolleger og chefer.  

”Jeg bruger især ordbogen, når jeg forbereder 

tolkning af Nyhederne i tv. Som tolke arbejder vi 

med formidling, og her er det vigtigt med præcis 

og korrekt brug af tegn. Jeg bruger derfor 

ordbogen, hvis jeg er i tvivl eller gerne vil have 

bekræftet, om jeg udfører et tegn rigtigt eller 

bruger det i den rigtige kontekst. Ordbogen er et 

virkelig godt arbejdsredskab, fordi den er meget 

bredt anvendelig. Jeg har fx stor gavn af 

synonymer, varianter og sætningseksempler, 

hvor jeg kan se, hvordan tegnene bruges i 

forskellige kontekster," fortæller tegnsprogstolk 

Astrid Meller Jørgensen.  

I øjeblikket arbejder Center for Tegnsprog på en 

udgave af ordbogen til PDA'er, håndholdte 

computere. På lang sigt, inden for de næste fem 

år, er det visionen, at ordbogen skal udvides til at 

indeholde dobbelt så mange tegn. 


