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Bruksrettleiing for registreringsmodulen til
dialektnettsida Numedalsmål
Versjon 13.02.2019
Sjå òg grunnreglar, reglar for ordtilfang, skrivereglar, ordklasseforklaring og andre styrande dokument frå Numedal mållag.
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Skriv inn den rette web-adressa til registreringssida i nettlesaren og trykk enter. Då får du opp denne innloggingssida. Skriv inn ditt brukarnamn og passord, og
trykk på ’Logg inn’ eller trykk enter.
NB: Hugs at brukarnamn og passord er personleg og ikkje skal brukast av andre enn deg sjølv.

Utlogging

Når du er ferdig med å leggje inn ord skal du trykkje på pila som peikar oppover ved sidan av namnet ditt nedst til venstre. Då kjem det opp to alternativ.
Trykk på ’Logg ut’.
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Innlegging av nye ord – 1

Når du har logga inn og skal legge inn eit nytt ord så trykkjer du på ”+Nytt ord” øvst til høgre.
(Ikkje trykk på den høgre delen av knappen der det er ei pil som peikar nedover).
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Innlegging av nye ord – 2

Du kjem då inn på denne sida. Vel fyrst ordklasse og bygd. (Er du i tvil om kva ordklasse det er tale om – sjå rettleiingsark om ordklasser). Når ordklassa er
valt vil dei felta for informasjon som skal / kan fyllast ut koma til syne. Kva som kan leggjast inn varierer med kva ordklasse det dreier seg om.
Sjå rettleiing for kva informasjon skal leggjast og kva som kan leggjast inn på neste side.
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Innlegging av nye ord – 3: Kva må og kva kan leggjast inn?
Informasjon som ALLTID er
obligatorisk





Ordklasse1
Bygd2
”På dialekt” (Dialektordet)3
Nynorsk omsetjing4

Informasjon som er obligatorisk
der det er relevant






1

Bruksdøme5 (Setning på dialekt)
Temakategori6
Når ordklassa er personnamn, stadnamn
eller uttrykk må ordet i tillegg til ordklassa
registrerast som personnamn, stadnamn
eller uttrykk under temakategorien.
Stadnamn bør alltid registrerast med
koordinat (kartfesting).7
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Informasjon som det er frivillig å
leggje inn, men som bør leggjast
inn ved tid og høve






Tilleggsinformasjon8
Andre relevante ord9
Lydfil10
Foto11
Grammatikalsk bøying12

Ordklassene på nettsida samsvarar berre delvis med dei offisielle ordklassene. Til dømes er òg personnamn og uttrykk ei ”ordklasse” her på Numedalsmål.
Eit ord kan berre ha ei bygd.
3
Sjå eiga dokument for rettleiing i skriving på dialekt.
4
Her skriv ein forklaringsordet på nynorsk. Ved stadnamn nyttast offisielt stadnamn her. Ved trong kan ein skrive ein setning, eller skrive fleire ord delt med
komma. Til dømes kan eit arkaisk nynorskord som liknar på dialektordet skrivast til sist i parentes.
5
Bruksdøme / Dømesetning er eit eksempel på bruk av ordet. Ein skriv altså ein setning på dialekt der ordet helst stend i bøygd form. Brukast t.d. ikkje ved
personnamn og som regel ikkje ved uttrykk.
6
Ein kan velje så mange temakategoriar ein vil på eitt ord. Me har følgjande kategoriar: Kropp, helse, og slekt (mennesket) – Karakteristikk - Planteriket –
Dyreriket – Vêr og føre – Landskap – Tida (dagen, året, og merkjedagar) – Tal, mål, og vekt – Hushald, mat, og drikke – Personleg utstyr, klede, og sko –
Bygning og innreiing – Reiskap og arbeidsutstyr – Jakt, fangst, og fiske – Jordbruk og seterbruk – Skogbruk – Tekstilhandverk – Handverk (metall, tre, og lær)
– Livsgong og høgtid – Kyrkje, tru, og folketru – Gamle skikkar – Leik, song, dans, og musikk – Uttrykk – Stadnamn – Personnamn.
7
Sjå eiga rettleiing for korleis du legg inn koordinat.
8
Her kan du leggje inn meir informasjon om ordet, t.d. med nærare forklaring, etymologi, utbreiing av ord, anonymisert ordkjelde, osb. (Bruk nynorsk).
9
Dette er ei lenke til andre dialektord innan same bygd eller i andre bygder. Grunnen kan vera at dei er like eller liknar andre dialektord, eller at tydinga er lik.
Ein kan leggje til så mange ”sjå òg”-ord som ein vil.
10
Sjå eiga rettleiing.
11
Sjå eiga rettleiing.
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Innlegging av nye ord – 4: Egenkontroll

Når du har fylt inn informasjonen – sjekk at alt som skal fyllast ut er utfylt og at det er fritt for skrivefeil. Bruk funksjonen ”Førehandsvisning”.
12Når du har sett førehandsvisninga – trykk på ”Avslutt live forhåndsvisning” øvst til venstre – uansett om du vil lagre eller ikkje. Me brukar ikkje
Når det gjeld på
deiførehandsvisningssida.
”små ordklassene”: (spørjepronomen,
pronomen,
lagreknappen
Sjå neste side forpersonleg
korleis du
skal lagre.determinativ peikeord og determinativ eigedomsord) så skal heile den
grammatikalske bøyingstabellen fyllast ut fyrst som sist.
(For spesielt interesserte: Denne lagreknappen har same funksjon som ”Lagre og fortsett redigering”).
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Innlegging av nye ord – 5: Lagring
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Når du vil lagre ordet: trykk på pila som peikar nedover på lagreknappen øvst til høgre. Du får då opp tre eller fire lagringsalternativ:
A. ”Lagre og fortsett redigering”: Dette vil ofte vera det naturlege valet for det fyrste ordet ein lagrar i ei arbeidsøkt. Då lagrar du ordet og beheld samstundes
bygda m.m. i felta slik at du slepp å velje desse på nytt dersom du skal halde fram med å lagre. NB! Du beheld òg all informasjon så du må hugse å endre alt
som skal endrast før du lagrar eit nytt ord slik som du ser på punkt B under. (Alternativ B vises berre etter at du har lagra eit ord, og kan brukast om du vil
endre utfylte felt for å lagre enda eit nytt ord).
B. ”Lagre som en ny artikkel”. Etter at det fyrste ordet er lagra (som på punkt A) er det naturleg å nytte lagringsalternativ B heile tida. Den reviderte
informasjonen du legg inn vert no lagra som eit nytt ord og samstundes vert dei utfylte felta verande slik at det er berre å halde fram med å registrere nye ord
og å trykke ”Lagre som en ny artikkel”. Hugs å endra alt som skal endrast før du lagrar nytt ord så du ikkje tek med deg uønska info frå det førre ordet.
Alternativ C og D brukast berre i spesielle høve:
C. ”Lagre og ny”: Her lagrar du ordet, og all informasjon vert nullstilt etterpå slik at alt må leggjast inn på nytt ved lagring av nytt ord.
D. ”Lagre som kladd”: Her lagrar du ordet, men det vert ikkje publisert på nettsida (deaktivert).

Innlegging av nye ord – 6: ”Lagre som en ny artikkel”
Dersom du har trykt på ”Lagre som en ny artikkel” kan du – som sagt – lagre eit nytt ord etter å ha sletta og endra informasjonen frå det førre ordet du la inn
før. Aller fyrst endrar du til rett ordklasse. Det er SVÆRT VIKTIG at du går nøye gjennom ALLE punkt og kontrollerer at det ikkje følgjer med noko frå det
gamle ordet som ikkje skal vera med!
Når det som skal endrast er endra – og du har kontrollert ein gong til – kan du trykke ” Lagre som en ny artikkel” – og så halde fram med dette for kvart nye
ord.
NB! Dersom du etter å ha lagra eit ord held fram med å trykke ”Lagre og fortsett redigering” så vil du ikkje lagre nye ord, men berre halde fram med å lagre
nye endringar av det same ordet.
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Endre, deaktivere eller slette eit ord – 1

Trykk fyrst på ”Nytt ord”. Søk deretter opp ordet ved å skrive det inn i søkjefeltet. Trykk på ordet når det dukkar opp.
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Endre, deaktivere eller slette eit ord – 2





Endring: Endre det som skal endrast. Trykk deretter på lagreknappen.
(eller)
Deaktivering: Skuv aktiveringsknappen mot venstre. Trykk deretter på lagreknappen. (Ordet er då ikkje lenger synleg på nettsida).
(eller)
Sletting: Trykk på sletteknappen og trykk OK når du vert spurt om du er sikker på om du vil slette. Ikkje slett med mindre du har god grunn!

Kontroll om eit ord er lagt inn allereie
Dersom ein har mistanke om at eit ord kan vera lagt inn allereie for same bygd, så kan dette sjekkast gjennom å søkje etter ordet (sjå side 10). Det er lurt å
prøve ulike skrivemåtar. Du ser lengst til høgre kva bygd ordet er lagt inn på. Dersom du søkjer som på side 10 er det òg mogleg å berre få opp ord frå eiga
bygd ved å velje aktuelle bygd i kolonna nokre liner under ”Nytt ord” (Sjå side 10).
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Kontroll om nokon har lagt inn eit ordforslag
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Ein bør jamnleg kontrollere om nokon har sendt inn ordforslag frå nettsida. Trykk på ”Nytt ord”, eller på bygda di lenger ned i same kolonne. (Då kjem berre
ord frå denne bygda opp). Trykk deretter på pila på knappen ”Alle”, og vel ”Deaktivert”. Du får då opp ei liste over alle deaktiverte ord (kladd). Eventuelle
ordforslag frå nettsida hamnar her. Dersom det finnes brukbare ordforslag her så sjekk dei. Trykk på ordet, endre det ved behov, og eventuelt aktiver ordet
ved å skuve aktiveringsknappen mot høgre. (Sjå side 11). Dersom ordforslaget er useriøst skal det sjølvsagt slettast utan å aktiverast.

Om å klone eit ord frå ei anna bygd

1.
2.
3.
4.
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Finn ordet du vil klone frå ei anna bygd. (Sjå framgangsmåten side 10).
Endre det du skal endre for at ordet skal kunne klonast, til dømes ny bygd og evt. nytt bruksdøme. Gløym ikkje å endre forfattar dersom det er ein annan.
Trykk på pila på lagre-knappen (ikkje trykk på sjølve lagre-knappen!)
Trykk på ”Lagre som en ny artikkel”. (Då endrar du ikkje ordet som allereie er lagt inn på ei anna bygd, men lagrar ditt nye ord i tillegg).
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Om å lage lydfil på datamaskina









Berre lydfiler i mp3-format skal leggjast inn på Numedalsmål. (Slike filer har namn som endar på ”.mp3”).
Fyrst skal dialektordet lesast inn og like deretter ein dømesetning, (altså eit eksempel på bruk av ordet i ein setning). I setninga bør dialektordet vera
i bøygd form. Til dømes dialektord: ”jase”, dømesetning: ”Han Pær va fæL te o jakte jåsø”. Når det gjeld personnamn og uttrykk skal det ikkje
brukast dømesetning, men berre ordet sjølv skal lesast inn.
Unngå bakgrunnsstøy, snakk tydeleg og sit ikkje for nært eller for fjernt frå mikrofonen. Nokon datamaskiner har innebygd mikrofon, elles gjeng det
an å kjøpe ekstern mikrofon for ein billig penge.
Dersom ein er flink til å starte og stoppe opptaket på rett tid (i høve til innlesinga) sparar ein mykje arbeid med å klyppe bort daudtid på lydfila i
ettertid. Dersom ein har slurva med dette må ein kutte bort daudtida sjølv.
Ver nøye og kontroller lydfila før du lastar ho opp – sjekk både kvalitet og volum.
Når du skal ta opp ei lydfil finst det mange alternativ, men me har gode røynsler med gratisprogrammet Audacity, inklusive tillegget ”Lame mp3
encoder”. Det er mange andre alternative gratisprogram.
Bruk dialektordet som namn på fila (evt. del av utrykket) + dine initialar. (Æ, Ø og Å vert automatisk endra). Slutten av filnamnet vert alltid ”.mp3”.
Er det ikkje ”mp3” på slutten så er det feil filformat. Det viktige er at namnet du gjev fila før punktumet er slik at du finn det att + at du ikkje
forvekslar det med ord andre har lagt inn. Filnamnet vert ikkje synleg for brukarane på publikumssida.

Laste opp lydfil til nettsida

1. Finn ordet/uttrykket som du skal leggje til lydfil til (Sjå side 10). Trykk på ordet. Då kjem du inn på ordsida. (Dersom ordet ikkje allereie er lagra – gå til
punkt 3).
2. Under overskrifta ”Lydfil” står knappen ”+Legg til lydfil”. Trykk på den. Då får du opp skjermbiletet som over.
3. Trykk på ”Lydfiler”.
4. Trykk deretter på knappen ”Last opp filer”.
5. Då opnar det seg eit vindauge med oversikt over datamaskina di. Finn lydfila du vil laste opp og dobbeltklikk (eller merk fila og trykk opne). Då kjem fila
til syne i boksen over.
6. Fila du lasta opp i boksen over står nå merka med grå farge. Trykk så på knappen ”Velg”. Boksen lukkar seg.
7.Til slutt må du trykke på knappen ”Lagre” på ordsida. (Dersom ordet ikkje er lagra som før lagrar du som på side 8).
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Leggje inn fotofil til ordet
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Ein kan leggje inn foto til adjektiv, uttrykk, verb, substantiv og stadnamn.
Legg berre inn dine egne foto eller foto du har fått skriftleg tillating til å bruke av fotografen.
Filnamnet skal vera dialektordet (evt. utrykket). (Æ, Ø og Å vert automatisk endra – ikkje bry deg med det).
Prosessen med å leggje til fotofil er nokså lik prosessen med å laste opp lydfil over (Sjå side 15). No veljer du sjølvsagt ”Images” i staden for
”Lydfiler”.
I tillegg til som i prosessen på førre sida (side 16), skal du – når du har dobbelklikka på fotoet på ordsida og fått opp eit lite vindauge – skrive inn
namnet til fotografen i feltet der det står ”Fotokreditt”. Skriv slik: ”Foto: Ola Olsson”. Trykk lagre på boksen, og ikkje gløym å trykke lagre på ordsida
til slutt. (Ikkje trykk på pila på knappen).

Leggje inn koordinat (kartfesting) til stadnamn
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Finn stadnamnet du vil kartfeste (sjå side 10). Trykk på ordet så du kjem inn på ordsida. Under ”Koordinat” trykk på ”+Select coordinate”. Då opnar det seg eit
vindauge med kart.
For å zoome ut/inn - trykk på minus/pluss. For å flytte kartet/endre stad må du halde inne museknappen medan du dreg kartet til du ser staden du vil registrere.
Prøv gjerne å skrive inn eit stadnamn/adresse i søkjefeltet øvst til høgre for å raskare koma til rett område. Trykk og slepp raskt på den rette staden for å
plassere nåla. Nåla kan òg flyttast etterpå ved behov. (Ved å halde inne museknappen og dra). Trykk til slutt på knappen ”Done”. Hugs å trykke på
lagreknappen på ordsida til slutt. (Ikkje trykk på pila på knappen).

For spesielt interesserte:
Under zoome-knappane (pluss og minus) kan du velje å sjå andre typar kart eller satellittfoto. Det kan vera fornuftig dersom staden er vanskeleg å finne for deg
med vanleg kart, men du skal vite at visningskartet på nettsida ikkje vert påverka av ditt val av alternativt kart.

For spesielt interesserte: Database for lyd- og fotofiler
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Normalt sett vil ein lesa inn lydfila rett til det einskilde ordet, men det er òg mogleg å trykke på ”Filer” og så velje ”Images” (bilete) eller ”Lydfiler”. Her kan ein
ved eventuelt behov legge inn fleire lyd-/fotofiler om gongen og så i ettertid leggje dei til det einskilde ordet. Dobbeltklikk på fila og du kan endre tittel osb. Hugs
at tittel og filnamnet (før punktumet) skal vera det aktuelle dialektordet. (Hugs fotokreditt ved foto, altså namnet på fotografen). Lyd- og biletefilane kan med
fordel sorterast i underliggjande mapper for kvar bygd. Legg merkje til at ein kan velje kva rekkjefølgje filene skal koma opp på.

For spesielt interesserte: Merknad om url-lenke til einskildsord
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Alle ord får si eiga unike ”lenke” som vert ein del av url-adressa. Når ein nyttar funksjonen ”Lagre som en ny artikkel” vert det fyrste ordet ståande, men med stadig
fleire suffiks med bindestrek. Lenkekoden kan ved trong endrast til det reelle dialektordet. Det kan vera einføremon ved søk gjennom Google og gjennom bruk av
url-lenke for å lenke opp til ordet. Men sidan dette ikkje har større praktisk tyding enn dette så let vi som regel den automatisk genererte lenka vera som ho er.

