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PROJEKTET
Projektets titel:
Projekt “Naturvidenskabelig terminologi — grønlandsk”

Kort forskningsbeskrivelse med forskningsspørgsmål og metoder (egnet til offentliggørelse):
Projektet omfatter udarbejdelse af en naturvidenskabelig terminologi-liste i form af et
dansk-grønlandsk opslagsværk, der
1. rummet forståelige og klare definitioner på naturvidenskabelige fagtermers betydning
2. præciserer ordklasser og morfologi.
Ønsket er at oversættere, beslutningstagere, embedsmænd og uddannelsessteder skal have et
opslagsværk, der kan medvirke til klarhed og præcision inden for et område, der ofte fremstår
mere komplekst og svært forståeligt end det burde være, fordi der ikke findes officielt
blåstemplede ord og udtryk på grønlandsk.
Det primære mål er kort sagt, at give det grønlandske samfund et redskab til at etablere et fælles
sprog om udtryk, der er vigtige i debatten om Grønlands natur.
Et sådan opslagsværk vil kunne give konsensus om termerne, hvilket vil løfte både kvalitet og
niveau af oversættelser til grønlandsk. Samtidig vil samfundets rigdom af termer også højnes.

Publikationen skal udgives både som tryksag og online.
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Resultater (udgivelser/data m.m.):
Indtil videre har vi oplistet godt og vel 800 ord og begreber og hen imod 70 % af arbejdet er ved at
være klar.

Det skal erkendes, at projektet hidtil har været prioriteret meget lavt i forhold til de mangeartede
opgaver undertegnede er involveret i de daglige. Der ud over har Kommunikationssekretariatet i
Pinngortitaleriffik været underbemandet igennem lange perioder, hvilket gør at projektet ikke gives
den fornødne prioritering.

Der har ikke været udgivelser af nogle dele af projektet endnu, da resultaterne bliver udgivet
samlet.

Øvrige deltagere og roller:
Oqaasileriffik er samarbejdspart i projektet. Oqaasileriffik skal sikre, at oplistningen af ordene sker korrekt
og i henhold til gældende bestemmelser samt sikre kvaliteten af terminologilisten. Vi har opstartet
løbende mødet siden i vinters og vi satset på at være færdig med projektet i indeværende år.

Oqaasilerifflk er repræsenteret ved: Lisathe Møller

Med i projektet er forsker Henrik Lund. Hans rolle er, at sikre de danske termers og definitioners
troværdighed og kvalitet. Henrik sparrer undertegnede også med, når der er noget naturvidenskabeligt
sammenhænge, der skal forstås helst korrekt.

Tidsplan (forventet tidsplan / hvis ændret, ny tidsplan)
Da vi endnu ikke har fastlagt en tidsplan, lades kolonnen her være næsten ikke udfyldt. Men,
planen fra undertegnedes side er, at projektet skal være færdig i indeværende år. Når vi har fået
lagt en plan i den nærmeste fremtid, skal denne frem til jer.

Metoder for inklus ion af samfundet:
Der er ikke valgt en klart defineret valg af metode ved projektet. Undertegnede har opsamlet ord
og termer igennem ansættelsesårene i Pinngortitaleriffik. Hvis ikke undertegnede ved direkte
dialog med de berørte eksempelvis fangere, så kontakter undertegnede fanger/fisker eller anden
ekspert indenfor et bestemt fangsilype, eksempelvis storhvalsfangst, direkte telefonisk.

Det er ved direkte kontakter, at ordene og termerne igennem årene er blevet opsam let.

Formidling overfor samfundet:
Online igennem Pinngortitaleriffiks og Oqaasilerifflks hjemmesider. Ellers overvejes en trykt
version af den første offentliggørelse af terminologilisten, der fremover gerne skal opdateres
løbende og online.
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ØVRIGE OPLYSNINGER
Bilagsfortegnelse
Projektbeskrivelsen og undertegnedes CV forefindes allerede i NIS sekretariatet.

Andre relevante oplysninger:
Ingen.
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Budget for hele projektet:
Det ansøgte beløb er: 117.000 kr.

Budget for projektet er endnu ikke opstillet, men afleveres til NIS, så snart den foreligger.

Opgørelse af det bevilgede beløb:
Intet er brugt endnu.

Dato:

28.maj 2019

Projektansvarliges underskrift:


