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Innledning 
 
Dette er en veiledning til arbeidet med emneordsvokabularene Humord og Realfagstermer. 
Den gir retningslinjer for termenes form og struktur, og beskriver de forskjellige relasjonene 
mellom termer i vokabularene.  
 
Veiledningen er beregnet både på de som indekserer i praksis og de som jobber med 
vedlikehold av vokabularene. For indeksering er kapittelet Felles indekseringspraksis særlig 
aktuelt.  
 
Håndboka bygger i stor grad på ISO 25964-1:2011, Information and documentation: Thesauri 
and interoperability with other vocabularies: Part 1: Thesauri for information retrieval 
(International Organization for Standardization, 2011). Det vises til spesifikke avsnitt i ISO-
standarden slik: ISO 7.3.4 c. 
 

Introduksjon til vokabularene 
 
Humord og Realfagstermer kan betraktes som grunnvokabular som kan fungere som felles 
arbeidsredskap for indekseringssamarbeidet. 
  
Vokabularene ble i 2015-2019 mappet mot Deweys desimalklassifikasjon. Mapping betyr i 
denne sammenheng en tilordning av deweynumre til våre termer. Prosjektet ble 
gjennomført med økonomisk støtte fra Nasjonalbiblioteket. 
 
Mappingen er nå en del av det løpende arbeidet rundt opprettelse av nye termer. 
Koblingene mellom deweynummer og humord/realfagstermer er søkbare i Norsk 
WebDewey. 
 

Mapping-arbeidet utføres i overenstemmelse med ISO 25964-2, Information and 

documentation: Thesauri and interoperability with other vocabularies: Part 2: 

Interoperability with other vocabularies (International Organization for Standardization, 

2013). Det mappes med ulike relasjonstyper mellom termene og deweynummer: 

  

 Relasjonen eksakt ekvivalens, uttrykt som =EQ, betyr at et begrep og en deweyklasse 

tilsvarer hverandre 

 Relasjonen tilnærmet ekvivalens, uttrykt som ~EQ, betyr at det er en stor 

betydningsmessig overlapp mellom begrepet og deweyklassen 

 Relasjonen overordnet mapping, uttrykt som BM, betyr at begrepet er snevrere enn 

deweyklassen 

 Relasjonen relatert mapping, uttrykt som RM, betyr at begrepet er assosiert med 

deweyklassen. 

 

Termene er publisert som frie, åpne data, og er tilgjengelige på 
https://data.ub.uio.no/skosmos/nb/. 
 

https://data.ub.uio.no/skosmos/nb/
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Humord 

    
Humord er en emneordstesaurus som skal dekke alle sentrale emner innen humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fagområder. Fagenes randområder dekkes også, men mindre 
detaljert.   
 
Tesaurusen ble etablert i 1994. Ordtilfanget baserte seg på termer som Det historisk-
filosofiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo hadde brukt til emnebeskrivelser av 
dokumenter registrert i BIBSYS 1989-1994.    
   
I 2011 ble Humord supplert med cirka 4000 termer fra samfunnsvitenskapelige fagområder. 
   
I perioden 2019-2021 ble Humord-vokabularet oversatt til engelsk. Nye termer får språkform 
på bokmål og engelsk når de opprettes. 
   
Siden oppstart i 1994 har tilveksten av termer vært hentet fra nyervervede dokumenter ved 
deltakerbibliotekene. Fra og med 2020 innlemmes også termer fra andre vokabularer. Det 
innhentes også termer via søkelogger. Ved å analysere hvilke søketermer som brukes, kan 
søkeinngangene til Humord forbedres og gjøres mer brukervennlige. 
 
I 2023 sluttet vi å bruke Humord for å registrere formtermer (med unntak av formtermer for 
folkediktning etter språk, nasjonalitet og etnisitet). Vi bruker i dag Norsk tesaurus for sjanger 
og form (https://www.nb.no/nbvok/ntsf/nb/ ) 
   
  

Realfagstermer 
 
Realfagstermer er et kontrollert emneordsvokabular som i hovedsak dekker fagområdene 
naturvitenskap, matematikk og informatikk.  
 
Realfagstermer ble etablert i 2011. Ordtilfanget baserte seg på termer som de ulike 
instituttbibliotekene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i 
Oslo hadde benyttet. 
  
I 2015 ble vokabularet oversatt fra bokmål til nynorsk, og i 2019 ble det oversatt til engelsk. I 
tillegg har vokabularet en del termer på latin. 
  

I 2023 sluttet vi å bruke Realfagstermer for å registrere formtermer. Vi bruker i dag Norsk 
tesaurus for sjanger og form (https://www.nb.no/nbvok/ntsf/nb/ ) 
  
Vokabularet er basert på litteraturbelegg, og nye termer opprettes ved behov.  
 
 

 
 
 
 

https://www.nb.no/nbvok/ntsf/nb/
https://www.nb.no/nbvok/ntsf/nb/
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Humord, Realfagstermer og Norsk tesaurus for sjanger og form 
 
Norsk tesaurus for sjanger og form (ntsf) er en tesaurus skapt i samarbeid mellom 
Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen og Bokbasen. Den ble lansert i 2019. 
Nasjonalbiblioteket anbefaler norske bibliotek å bruke denne tesaurusen. 
Tesaurusen bygges ut etter behov. Ved lansering hadde den en klar innretning mot folke- og 
skolebiblioteksektoren.  
 
Etter en vurdering i Humord-konsortiet og samtaler med Nasjonalbiblioteket, ble det avklart 
at det var ønskelig å innlemme Humords formtermer i ntsf. Arbeidet ble påbegynt i 2022 og 
avsluttes i 2023. Humord har tilført ntsf om lag 200 nye formemneord – enten som nye 
emner eller som henvisninger, samt innganger på engelsk.  
 
Etter tilvekst fra Humord, har tesaurusen fått en rekke nye emneord som dekker behovene i 
UH-sektorens bibliotek. Humordkoordinator deltar i redaksjonsgruppen til ntsf for å sørge 
for at UH-bibliotekenes interesser og videre behov dekkes. 
 
Formtermer var tidligere et eget hierarki i Humord og Realfagstermer. Begge bruker nå ntsf i 
stedet.  
 
I løpet av første kvartal i 2023 ble alle postene som tidligere hadde formemneord fra 
Humord og Realfagstermer endret til ntsf.  
 
Vi ønsker at alle som tidligere brukte Humord og Realfagstermers formtermer i stedet 
bruker ntsf. Indekseringen er lik, men tesaurusen angis som ntsf i $2. Postene autoriseres på 
samme måte som før. 
Ntsf bygges ut ved behov, akkurat som prinsippene for Humord. 
Ved spørsmål om tesaurusen, eller behov for nye emneord, kontakt ntsf@nb.no 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ntsf@nb.no
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Ordforklaringer 
 
Antonym / Antonym 

Et ord som betyr det motsatte av et annet, for eksempel «ond» og «god». 
 

Assosiativ relasjon / Associative relation 
En assosiativ relasjon opprettes når to begreper, som ikke står i en hierarkisk relasjon 
til hverandre, er semantisk eller begrepsmessig assosiert i en slik grad at forholdet 
mellom dem bør uttrykkes eksplisitt i tesaurusen.  
Se også Relatert term. 
 

Attributt / Difference, Modifier 
En bestemmelse, ofte adjektiv, som er umiddelbart knyttet til et substantiv og 
sammen med dette utgjør ett begrep. I forbindelsen Økonomiske flyktninger er 
adjektivet økonomiske et attributt. 
Se også Hovedledd 

 
Begrep / Concept (ISO 2.11) 

Et begrep er en terms innholdsside – det vil si emnet, idéen eller betydningen som 
termen uttrykker (Ådland, 2020). 

 
Deskriptor / Descriptor  

Se Foretrukken term 
 
Differanse / Difference 

Se Attributt 

 

Dypindeksering 

Indeksering der hensikten er en mest mulig detaljert beskrivelse av emneinnholdet, 

for eksempel tildeling av termer på innhold i deler av teksten (for eksempel 

kapittelnivå). 

 

Ekvivalensrelasjon/ Equivalence relation 

Ekvivalensrelasjoner viser fra synonyme og kvasisynonyme termer til foretrukne 

termer. 

Se også Se-henvisning 

 

Emneord / Subject heading  
Se Term 
 

Fagterm / Technical term 
Språklig uttrykk for et begrep som hører til et visst fagområde. 

 
Faktorisering / Splitting of a complex concept (ISO 7.3.3) 

Oppsplitting av et sammensatt begrep. 
Se også Generell se-henvisning 
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Fokus / Focus 
Se Hovedledd 

 

Forekomstrelasjon / Instance relationship (ISO 10.2.4) 

Hierarkisk relasjon mellom en generell klasse/kategori og enkelttilfeller innenfor 

denne klassen. Enkelttilfellet er ofte representert ved egennavn. 

   

  Glomma 

  OT (elver i Norge) 

 

Se også Hierarkisk relasjon, Overordnet term, Underordnet term 

 
Foretrukken term / Preferred term (ISO 2.45) 

Term brukt for å representere et begrep ved indeksering. 
 
Formterm / Form term 

Term brukt for å beskrive dokumenters bibliografiske eller fysiske form. 
 

Frase / Phrase 
En streng av ord som følger etter hverandre i en bestemt rekkefølge. 
 

Fremmedord / Foreign word 
Ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke 
fullt ut er blitt tilpasset språket det er lånt inn i. 

 
Fullstendighet / Recall 

Forholdet mellom relevante dokumenter funnet i et søk og det totale antall relevante 
dokumenter som burde ha blitt funnet. 

  
Generell se-henvisning 

Generelle se-henvisninger viser at en sammensatt term skal faktoriseres.  
 

Marxist-leninistisk religionskritikk 

BRUK Marxist-leninisme * Religionskritikk 

 

Se også Faktorisering 
 

Generisk relasjon / Generic relation 

Hierarkisk relasjon mellom en klasse/kategori og dens medlemmer. 

 Se også Hierarkisk relasjon, Overordnet term, Underordnet term 

 

Geografisk term / Geographic term 

Beskriver et geografisk emne, i form av navn på steder, regioner, hav med mer.  
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Hierarkisk relasjon / Hierarchical relation 

Hierarkiske relasjoner viser fra underordnet term til overordnet term og omvendt. 

 Se også Forekomstrelasjon, Generisk relasjon, Partitiv relasjon, Polyhierarkiske 

relasjoner, Overordnet term, Underordnet term 

 

Hodet / Head 

Se Hovedledd 

 
Homonymi / Homonymy 

Homonymer er ord som har samme skrivemåte eller uttale, men forskjellig 
betydning. 

 
Hvaler (Kommune) 
Hvaler (Pattedyr) 

 
Hovedterm / Preferred term 

Se Foretrukken term 
 

Hovedledd / Focus 
Hovedleddet er en substantivkomponent i en sammensetning og bestemmer den 
generelle klassen av begreper som termen som helhet refererer til. I forbindelsen 
Økonomiske flyktninger er substantivet flyktninger hovedleddet. 
Se også Attributt 

 
Humord 

Humord kan både være navnet på tesaurusen Humord, og en enkelt foretrukken 
term i den samme tesaurusen. I det første tilfellet er Humord et egennavn og får stor 
forbokstav. I det andre tilfellet er humord et fellesnavn og skrives med liten 
forbokstav. 

 
Ikke-deskriptor / Non-descriptor 

Se Se-henvisning 
 
Ikke-foretrukken term / Non-preferred term 

Se Se-henvisning 
 

Importord / Import word 
Se Lånord 

 
Indeksterm / Index term 

Se Foretrukken term 
 
Innholdsbeskrivende term / Topical term 

En term som beskriver emnemessig innhold. 
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Kausalforbindelse / Causal dependence (ISO 10.3.3 g) 
En forbindelse med en årsakssammenheng, slik at det ene fenomenet er en årsak til 
det andre. 

 
Knuteterm / Node label (ISO 2.38) 

En knuteterm angir et hierarkisk nivå i tesaurusen uten å representere noen 

foretrukken term. Knutetermer kan og skal ikke benyttes ved indeksering. 

 

Knutetermer kan enten fungere som et samlende ledd for et underordnet hierarki 

(for eksempel Fritid og sport), eller si noe om hvordan et hierarki, bestående av 

søskenbegrep, er inndelt (for eksempel (historie etter kriger)). Det kan i noen tilfeller 

være nødvendig å innføre knutetermer for å knytte hierarkier sammen. 

 

Kronologisk term / Chronological term 
Beskriver et emne tidsmessig i form av årstall. 

 
Kvalifikator (betydningsindikator) / Qualifier (ISO 6.2.2) 

Kvalifikatorer benyttes for å skille homonyme og polyseme termer. Dette er termer 
som skrives likt, men har forskjellige eller beslektede betydninger. Det brukes også 
hvis termens betydning kan misforstås. 
 
Som kvalifikator bør man benytte termer som finnes i tesaurusen, gjerne en term 
høyere opp i hierarkiet (Hjortsæter, 2009, s. 40). 

 
Kvasisynonym / Quasi-synonym (ISO 2.47) 

Kvasisynonyme termer er termer som behandles som synonyme i denne tesaurusen, 
men som ikke nødvendigvis er synonyme i andre sammenhenger. 

 
Lånord / Loanword 

Ord som er tatt opp fra et annet språk (og ikke lenger kjennes som et fremmedord). 
Ordet er tilpasset strukturen i det språket det er tatt opp i.  
 

Sjåfør 
Sjampanje 
 

Mapping / Mapping 
Mapping betyr i denne sammenheng en tilordning av deweynumre til termene i 
emneordsvokabularet, og en angivelse av relasjonen mellom termen og 
deweyklassen. 

 
Modifikator / Modifier 

Se Attributt 
 

Note 
 Se Omfangsnote 
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Omfangsnote / Scope note (ISO 5.2) 
 En omfangsnote avklarer en terms betydningsmessige omfang og 

anvendelsesområde, for eksempel hvis begrepet skal tolkes snevrere eller bredere 
enn betydningen i konvensjonell bruk. 

 
 Bruk av omfangsnote må sees i sammenheng med bruk av kvalifikator og definisjon. 

Humord og Realfagstermer har tradisjonelt ikke benyttet omfangsnote. 
 
Overordnet term (OT) / Broader term (BT) (ISO 2.3) 

En overordnet term er en term som har et videre betydningsinnhold enn en annen 
term. 
Se også Hierarkisk relasjon, Underordnet term 
 

Partitiv relasjon / Partitive relation  
Hierarkisk relasjon mellom en helhet og en del av denne helheten. 
Se også Hierarkisk relasjon, Overordnet term, Underordnet term 

 
Polyhierarkiske relasjoner / Polyhierarchical relationships (ISO 10.2.5) 

Relasjoner der en term er hierarkisk underordnet flere overordnede termer. 
 

Nevrovitenskap 
OT Medisin 
OT Naturvitenskap 
 

 Se også Hierarkisk relasjon, Overordnet term, Underordnet term 
 
Polysemi / Polysemy 

Flertydighet, når ett og samme ord har to eller flere beslektede betydninger. 
 

Horn (Materiale) 

Horn (Musikkinstrument) 

 

Presisjon / Precision 

 Forholdet mellom antall relevante dokumenter funnet i et søk og det totale antall 

 dokumenter som ble funnet. 

 
Primærledd  

Se Hovedledd 
 

Realfagstermer 
Realfagstermer kan både være navnet på vokabularet Realfagstermer, og en enkelt 
foretrukken term i det samme vokabularet. I det første tilfellet er Realfagstermer et 
egennavn og får stor forbokstav, i det andre tilfellet et fellesnavn, og skrives med 
liten forbokstav. 
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Relatert term (SO = se også (Realfagstermer), RT = Relatert term (Humord)) / Related term 

Term som står i en assosiativ relasjon til en annen term. 

 Se også Assosiativ relasjon 

 

Se-henvisning (BF=brukt for, BRUK) / Non-preferred term, Entry term, See reference, See 
from reference (UF=used for) (ISO 2.39) 
Term som viser fra synonyme og kvasisynonyme termer til foretrukken term. 
Se også Ekvivalensrelasjon 

 
Se også-henvisning (SO = se også) 
 Se Relatert term 
 
Sekundærledd  

Se Attributt 
 

Spesifisitet / Specificity 
 Graden av overensstemmelse mellom foretrukken term som representerer et  
 dokuments emne og emneinnholdet i dokumentet. 

 
Støy / Noise 
 Gjenfunne, men irrelevante dokumenter ved søking i et gjenfinningssystem. 
 
Synkategorematisk substanstiv / Syncategorematic noun 

Substantiv hvor hovedleddet ikke kan stå alene som representant for den klasse av 
begreper som hele termen refererer til. Gressenkemann er ingen type enkemann og 
Sjokoladeegg er ikke et egg i biologisk forstand. 
 

Synonym / Synonym 
Ord med samme eller nesten samme betydning som et annet ord. 
 

Tesaurus / Thesaurus (ISO 2.62) 
Kontrollert og strukturert vokabular hvor begreper er representert ved termer og 
organisert slik at relasjonene mellom begrepene er tydeliggjort og se-henvisninger 
som synonymer og kvasisynonymer viser til foretrukne termer. 

 
Term / Term (ISO 2.61) 

Ord eller uttrykk som er valgt for å betegne emne, tema, idé eller saksforhold (Ådland 
& Henriksen, 2021). 

 
Toppterm / Top term (ISO 2.63) 

Foretrukken term som representerer et begrep som ikke har noe begrep med videre 
betydningsinnhold over seg. 
 

Underordnet term (UT) / Narrower term (NT) (ISO 2.37) 
En term hvis betydning faller helt innenfor omfanget til en annen term er 
underordnet. 
Se også Hierarkisk relasjon, Overordnet term 
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Vokabularenes omfang og avgrensning 
 
Et humord og en realfagsterm er en term (ord, frase) som representerer et begrep. 
 
Et gitt begrep har kun én foretrukken term. Denne er hovedinngangen til all informasjon om 
emnet. 
 
En foretrukken term i Humord vil ha forskjellige relasjoner til andre termer. Se mer om dette 
i kapittelet Humords relasjoner. 
 
Humord og Realfagstermer inneholder fire typer termer: innholdsbeskrivende, geografiske, 
kronologiske og formtermer. Termtypene forklares nærmere nedenfor. 
 

Avgrensning 
 
Vokabularene inneholder navn på historiske begivenheter og perioder (Koreakrigen, 
Middelalderen), navn på arkeologiske funn og gjenstander (Grauballemannen), navn på 
kunstverk uten kjent opphavsperson (Laokoongruppen), navn på guder og fiktive personer 
(Apollon, Askepott) og geologiske områder (Oslofeltet).  
   
Vokabularene inneholder ikke korporasjonsnavn eller navn på virkelige personer.    
Vokabularene inneholder ikke formtermer, men unntak av folkediktning etter språk, 
nasjonalitet og etnisitet (for Humord). For øvrige formtermer bruker vi i stedet Norsk 
tesaurus for sjanger og form: https://www.nb.no/nbvok/ntsf/nb/  
 
   
Humord inneholder ikke merkenavn på brukerprogrammer (applikasjonsprogrammer) i 
forbindelse med elektronisk databehandling (Word, Endnote, Zoom). Det gjøres unntak for 
navn på operativsystemer (Windows, Android).   
  
Realfagstermer har imidlertid termer for dataprogrammer (Flash), programmeringsspråk 
(Java) og operativsystemer (Windows). Realfagstermer har også termer for 
(måle)instrumenter (James Clerk Maxwell Telescope). 
 
Hvis det oppstår tvil rundt hvorvidt et termforslag bør innlemmes i vokabularene eller 
behandles som korporasjon, standardtittel eller lignende, konsulteres Library of Congress 
Authorities  samt Marc21 Authority Appendix D: Alphabetical List of Ambiguous Headings. 
  

Type termer 
  
Vokabularene består av fire forskjellige typer termer: innholdsbeskrivende, geografiske, 
kronologiske og formtermer. 
   
De tre første typene, innholdsbeskrivende, geografiske og kronologiske termer, brukes for å 
beskrive et dokuments emne. 
 

https://www.nb.no/nbvok/ntsf/nb/
https://authorities.loc.gov/
https://authorities.loc.gov/
https://www.loc.gov/marc/authority/ambiguous-headings.html
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Innholdsbeskrivende termer beskriver emnemessig innhold med unntak av geografiske 
emner og årstallsangivelser. Innholdsbeskrivende termer sier ikke noe om dokumentets 
form:  
  

Morfologi  
Celleatferd  
Tyttebær  
Antikken 

   
Geografiske termer brukes for å beskrive et geografisk emne, i form av navn på steder, 
regioner, hav etc.:  
  

Bergen  
Gobi  
Stillehavet  
Mars  
Vesuv  

   
Kronologiske termer brukes for å uttrykke emneinnhold tidsmessig, i form av årstall:  
  

4000-tallet f.Kr.  
1500-tallet  
1930-tallet    
  

Kronologiske termer som ikke representeres ved årstall, er innholdsbeskrivende termer, for 
eksempel Middelalderen. 
 

Formtermer brukes for å beskrive dokumenters indre, bibliografiske eller fysiske form, samt 
sjanger. Fra og med 2023 brukes Norsk tesaurus for sjanger og form (NTSF) til å indeksere 
formtermer. Unntaket er at vi for Humord fremdeles bruker formtermer for folkediktning 
etter språk, nasjonalitet og etnisitet:  
  

Abaza folkediktnnig  
Balti folkediktning  
Norsk folkediktning    

 

  
Ved indeksering kodes de fire typene termer i ulike felt i MARC21: 
  

648 = Kronologisk term   
650 = Innholdsbeskrivende term  
651 = Geografisk term  
655 = Formterm  

  
Beskrivelsen av hvilket vokabular som er benyttet ved indeksering legges i delfelt $2: 
  
Realfagstermer identifiseres som $2 noubomn. 
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Humord identifiseres som $2 humord. 
Norsk tesaurus for sjanger og form identifiseres som $2 ntsf. 
 
 

Valg av term 
  
En foretrukken term skal i utgangpunktet være en norsk term eller lånord. Ved valg av 
foretrukken term skal det tas hensyn til fagmiljøenes terminologibruk.   
Mye brukte fremmedord, fagtermer og eventuelle norske termer som sjelden eller aldri 
brukes, registreres som se-henvisninger (synonymer). Som se-henvisning føres også opp 
forkortelser og skrivevarianter.    
 

Fremmedord skal bare brukes som foretrukken term når gode norske termer eller lånord 
ikke finnes:  
  

Fin de siècle   
True crime   
Sampling   
Biofeedback   

  
Forkortelser skal bare føres opp som foretrukken term når den fullstendige formen av en 
term sjelden eller aldri brukes.   
  

DNA   
LSD   
XML  

  
Vær oppmerksom på at en forkortelse brukt innen ett fagområde kan være ukjent innenfor 
et annet fagområde og at samme forkortelse kan brukes om ulike begreper.   
  

Språkform  
  
Som det framgår av introduksjonen til vokabularene, er både Humord og Realfagstermer 
flerspråklige vokabularer. Humord skal utformes på bokmål og engelsk. Realfagstermer skal 
ha bokmål, nynorsk og engelsk språkform. Biologisk nomenklatur i Realfagstermer har også 
latinske navneformer. 
 

Norsk rettskrivning 
  
Ordbøkene.no1 og Ny bokmålsrettskrivning fra 20052 skal ligge til grunn for norsk 
skrivemåte. 
  
 

                                                      
1 https://ordbokene.no/  
2 https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/publikasjoner/ny_bokmalsrettskriving.pdf  

https://ordbokene.no/
https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/publikasjoner/ny_bokmalsrettskriving.pdf
https://ordbokene.no/
https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/publikasjoner/ny_bokmalsrettskriving.pdf
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Bokmål: 
  
Der ord som ender på -ing og -ning er sidestilte, brukes formen på -ning:   
  

Forskning   
Ridning   
  

Henvisning lages fra ikke-foretrukket form. 
  

 
 
Der ord som ender på -ede og -ete er sidestilte, brukes formen på -ete:   
   

Blandete språk   
  

Se-henvisning lages fra ikke-foretrukket form. 
  

Det lages se-henvisning fra sidestilte former som brukes hyppig:   
   

Framtid / Fremtid   
  
Ved valgfrie flertallsendelser er hovedregelen at en velger endelsen -er.   
  
Unntak for ord sammensatt med -atlas (Språkatlas), -kart (Emnekart), -kurs (Språkkurs), -tek 
(Apotek, Bibliotek), -verb (Adverb). 
  
Termer som i flertall kan ha valgfri endelse -ere, -rer, -re: Bruk endelsen -ere (Bevere, 
Sjangere) 
 

Engelsk rettskrivning 
  
Oxford English Dictionary3 ligger til grunn for engelsk oversettelse. Britisk engelsk er 
foretrukken språkform, men det lages se-henvisninger der amerikansk rettskrivning avviker. 
  

Archaeology  /Archeology   
Organizations / Organisations   
Behaviourism / Behaviorism   

  

Ordklasser 
 
Termene som benyttes skal være substantiv (Aerosoler, Morfologi), verbalsubstantiv 

(Dolomittisering) eller substantiv med foranstilt adjektiv (Norrøn filologi). 

 

Preposisjonsuttrykk, genitivsuttrykk og termer bundet sammen med «OG» bør unngås (ISO 

6.3). 

                                                      
3 https://www.oed.com/  

https://www.oed.com/
https://www.oed.com/
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Artikler 
 
Bruk av foranstilte artikler bør unngås (ISO 6.3.5.1 - 6.3.5.2). 
 

Termenes grammatikalske form  
 
Som regel settes termene i ubestemt form. Unntak kan være navn på perioder og 
stilretninger (Antikken, Romantikken), ting det bare finnes én av (Jorda) og organer og 
organsystemer som hvert individ bare har ett av (Hjertet, Sentralnervesystemet). 
 

Termenes grammatikalske tall 
 
Grunnregelen er at termer som representerer enheter som kan telles, settes i flertall. Det 
som ikke kan telles settes i entall (ISO 6.5). 
 
Der entall og flertall beskriver samme begrep, men har ulik staving, bør det lages se-
henvisning: 
 

Gjess 
BF Gås 
 
Bøker 
BF Bok 

 
Utfyllende regler:  

 Enheter, typer og deler settes som regel i flertall: Bygninger, Stavkirker, Dører  

 Materialer og råstoffer settes som regel i entall: Bein, Fisk  

 Egenskaper settes som regel i entall: Godhet, Stillhet  

 Prosesser, operasjoner og aktiviteter settes i entall: Integrasjon, Spinning, Bading  

 Fagområder settes i entall: Litteraturvitenskap, Sosiologi 

 Begreper som det bare finnes ett av, settes i entall: Hjertet, Sola 
 

Stor forbokstav  
 
Termene skrives med stor første bokstav og deretter små bokstaver. Ved bruk av kvalifikator 
skal første ord i parentes ha stor forbokstav. 
 

Piper (Artefakter) 
Språkform 
Norrøn filologi 

 
Spesielt for Humord: Vær oppmerksom på at en viss type knutetermer (kalt fasettindikator i 
tidligere utgaver av Humord håndbok) skrives med parentes og liten forbokstav. 
 

(personer etter alder, kjønn eller slektskap) 
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(historie etter revolusjoner) 
(engelsk i dialekter og andre varianter) 

 

Forkortelser 
 
Forkortelser skrives i samsvar med Ordbøkene.no:   
 

CD  
Hiv 
LSD 

 

Enkle/sammensatte termer  
 
Termene kan bestå av ett eller flere ord:  
 

Litteratur 
Aksjeselskaper 
Norrøn filologi 
Bærekraftig utvikling 

 Lesing på papir 

 

Kvalifikatorer, definisjoner og omfangsnoter 
 

For en del termer er det nødvendig å presisere betydning eller tilrådelig bruk ved 

indeksering. I slike tilfeller benyttes kvalifikator eller definisjon, eventuelt omfangsnote. 

 

Kvalifikator 
 
Kvalifikator (betydningsindikator) benyttes for å skille homonyme og polyseme termer. 
Dette er termer som skrives likt, men har forskjellige eller beslektede betydninger. 
Kvalifikator brukes også hvis termens betydning kan misforstås. 
 
Som kvalifikator bør man benytte termer som finnes i tesaurusen, gjerne en term høyere 
opp i hierarkiet (Hjortsæter, 2009, s. 40). Kvalifikatoren skal skrives med stor forbokstav: 
 
Åsnes (Innlandet) 
Åsnes (Namsos) 
 
Stein (Materiale) 
 
Ekstraksjon (Kjemi) 
 
Andre republikk (Frankrike) 

Andre republikk (Spania) 

 

Kasus (Medisin) 

https://ordbokene.no/
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Kasus (Lingvistikk) 

 

Veiledning (Pedagogikk) 

Veiledning (Bibliotek) 

 

Definisjon 
 

Noen termer krever en nærmere begrepsavklaring. Disse kan avgrenses ved hjelp av en 

definisjon. Ved tvilstilfeller legger vi til definisjon, det er bedre med en definisjon for mye 

enn en for lite. 

 

En definisjon skal ha en referanse eller kilde. Referansen kan være et oppslagsverk, en 
ordbok, en lærebok eller en rapport. En forkortelse for det biblioteket som har foreslått 
definisjonen, kan også føres som kilde. 
 

Bibliofili 
Kjærlighet til bøker <SNL>  
 

<SNL> i eksempelet over betyr at Store norske leksikon er kilde. 
 
Lykkebringere 
En gjenstand, et vesen eller en handling som skal bringe hell og lykke og beskytte 
eieren mot farer <Wikipedia> 

 
Afrodisias 
Gresk oldtidsby i Lilleasia, nå arkeologisk område i Tyrkia nær Izmir <UBO> 

 

Omfangsnote (ISO 5.2) 
 
Når betydningen og/eller bruken av en term skiller seg fra den betydning som framkommer i 
autoritative kilder som ordbøkene.no eller Store norske leksikon (SNL), og dette ikke fremgår 
av hierarkisk plassering eller ved hjelp av kvalifikator, åpner ISO 25964-1 for å spesifisere 
betydning eller tilrådd bruk i en omfangsnote (scope note). 
 
Realfagstermer og Humord har tradisjonelt ikke benyttet et slikt notefelt. Dersom det 
oppstår behov, kan bruk av omfangsnote vurderes. 
 

Faktorisering  
 
Sammensatte termer kan faktoriseres (splittes, spaltes). Faktoriseringspraksis har 
konsekvenser for gjenfinning. 
 
Reglene for faktorisering er komplekse. Dette gjør det vanskelig å gi entydige regler for når 
det skal faktoriseres. Reglene nedenfor bør derfor sees på som retningsgivende og ikke 
absolutte.  
 

https://ordbokene.no/
https://snl.no/
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For fagområdene folkediktning, litteratur og språk gjelder særskilte regler. For disse 
fagområdene brukes foranstilt språkbetegnelse, eventuelt betegnelse for etnisitet. 
 
Ved faktorisering er det mulig å opprette en generell se-henvisning. Eksemplene nedenfor 
viser generelle se-henvisninger. 
 
Faktoriseringsregler 
 
Man kan velge å faktorisere i flere tilfeller: 
 

 Hovedleddet er en del av eller egenskap (inkludert materiale) ved attributtet som 
betegner helheten eller eieren til delen eller egenskapen (ISO 7.3.3 d) 

 
Bastmatter 
BRUK Bast * Matter 

 
I eksempelet Bastmatter er Matter hovedleddet og Bast attributtet. Bast er 
materialet som mattene er laget av. 
 

 Sammensatte termer der hovedleddet modifiseres av flere attributter bør 
faktoriseres (ISO 7.3.3 c) 

 
Dekonstruksjonistisk litteraturteori 
BRUK Dekonstruksjon * Litteraturteori 
 

Her er litteraturteori hovedleddet, men modifiseres av attributtet 
Dekonstruksjonistisk. 
 

Marxist-leninistisk religionskritikk 
BRUK Marxist-leninisme * Religionskritikk 
 

Her er Religionskritikk hovedleddet, og attributtet er Marxisme-leninisme. 
 
Sammensatte termer bør allikevel ikke faktoriseres når: 
 

 Den sammensatte termen er så vanlig i alminnelig bruk, eller innen feltet tesaurusen 
dekker, at oppsplitting vil medføre tap av forståelse (ISO 7.3.4 a) 

 
Databehandling 
 

 Oppsplitting kan føre til tap av betydning eller flertydighet (ISO 7.3.4 b) 
 

Barnesykdommer 
 

 Termen inneholder et egennavn (ISO 7.3.4 c); Hjortsæter, 2009, s. 62) 
 

Nordlandsbåter 
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 Attributtet har mistet sin opprinnelige betydning (ISO 7.3.4 d); Hjortsæter, 2009, s. 
63) 

 
Bondemøbler 
 

 Attributtet uttrykker likhet med et irrelevant begrep (ISO 7.3.4 e); Hjortsæter, 2009, 
s. 63) 

 
Knipetangsmanøvre 
Stiletthæler 
 

 Oppsplitting medfører tap av betydning for et sammensatt begrep. Det blir i slike 
tilfeller misvisende med to termer fremfor én sammensatt term (ISO 7.3.4 f) 

 
Bensinmotorer (et dokument om Bensinmotorer handler ikke nødvendigvis 
om bensin) 
 
Svømmebassenger (et dokument om Svømmebassenger handler ikke 
nødvendigvis om svømming) 
 

 Termen inneholder synkategorematiske substantiv (ISO 7.3.4 g); Hjortsæter, 2009, s. 
63) 

 
Gressenkemenn 
Sjokoladeegg 
Hageslanger 
 

 Attributtet er en del eller egenskap (inkludert materiale) ved hovedleddet som 
betegner helheten eller eieren til delen eller egenskapen (Hjortsæter, 2009, s. 64) 

 
Seilskip 
Sur nedbør 
Radioaktivt avfall 
 

 Attributtet uttrykker en handling utført på, med eller av hovedleddet (Hjortsæter, 
2009, s. 64) 

 
Valfartssteder 
Vandreutstillinger 
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På bakgrunn av reglene for når man kan faktorisere og deretter alle unntakene, kan følgende 
forenklete oppsett brukes når man vurderer om man skal faktorisere eller ikke: 
 

1. Er eller inneholder den sammensatte termen et egennavn, eller avledning av et 

egennavn? 

Hvis JA: Ikke faktoriser 

Hvis NEI: Gå til spørsmål 2 

 

2. Er attributtet en del eller egenskap ved hovedleddet? 

Hvis JA: Ikke faktoriser 

Hvis NEI: Gå til spørsmål 3 

 

3. Er attributtet en handling utført på, med eller av hovedleddet? 

Hvis JA: Ikke faktoriser 

Hvis NEI: Gå til spørsmål 4 

 

4. Har en eller flere av den sammensatte termens komponenter en annen  

betydning når de(n) står løsrevet enn når de(n) står i sammensetningen? 

Hvis JA: Ikke faktoriser 

Hvis NEI: Gå til spørsmål 5 

 

5. Vil søking på en kombinasjon av de løsrevne komponentene sannsynligvis gi for 

mange irrelevante treff i forhold til søking på den usammensatte termen? 

Hvis JA: Ikke faktoriser 

Hvis NEI: Faktoriser 
 

Humords relasjoner 
 
Dette kapitlet beskriver de grunnleggende relasjonene mellom termer i tesaurusen. Det 

beskriver også felt for tilleggsinformasjon som kan knyttes til en foretrukken term.  

 
Det er tre basisrelasjoner mellom termene i Humord: hierarkiske relasjoner, assosiative 
relasjoner og ekvivalensrelasjoner. 
 

Hierarkiske relasjoner 
(ISO 10.2) 
 
En tesaurus skiller seg fra en emneordliste ved at termene som skal benyttes som foretrukne 
termer er ordnet i hierarkier. Hierarkiske relasjoner viser fra underordnet term (UT) til 
overordnet term (OT) og omvendt. Det skilles mellom tre hierarkiske relasjoner (ISO 10.2.1): 
 

 Generiske (type-relasjoner) 
 

Strikking (Strikking er en type Håndarbeid) 
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OT Håndarbeid 
 
Spenningsromaner (Spenningsromaner er en type Romaner) 
OT Romaner 

 

 Partitive (hel/del-relasjoner) 
 

Visirer (Visir er en del av Hjelm) 
 OT Hjelmer 
 
  

Syntaks (Syntaks er en del av Grammatikk) 
 OT Grammatikk 

 

 Forekomstrelasjoner 
 

Glomma (Glomma er en forekomst av Elver i Norge) 
OT (elver i Norge) 
 
Karolingere (Karolingere er en forekomst av Kongehus) 
OT Kongehus 

 
Polyhierarkiske relasjoner / Polyhierarchical relationships (ISO 10.2.5) 
De fleste termer i tesaurusen, unntatt topptermene, har bare én overordnet term (OT). Ved 
behov kan en term innføres i flere hierarkier og derved knyttes til flere overordnede termer.  

 
Språkkompetanse 
OT Lingvistikk 
OT Pedagogikk 
 
Sexologi 
OT Medisin 
OT Psykologi 
OT Sosiologi 

 
Oversikt over underordnede termer (UT) dannes automatisk ved å samle alle termer som har 
samme overordnede term. 
 

Kunstige språk 

UT Babm språk 

UT Esperanto språk 

UT Interlingua språk 

UT Klingon språk 

UT Naulingva språk 

UT Neo språk 

UT Novial 

UT Volapük språk 
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Assosiative relasjoner 
(ISO 10.3) 
 
En assosiativ relasjon opprettes når to begreper, som ikke står i en hierarkisk relasjon til 
hverandre, er semantisk eller begrepsmessig assosiert i en slik grad at forholdet mellom dem 
bør uttrykkes eksplisitt i tesaurusen. Assosiative relasjoner kan vise til alternativer ved 
indeksering, eller ha betydning for forståelsen av begrepet som utgangstermen 
representerer.  
 
Termen som står i en assosiativ relasjon til en annen term kalles relatert term (RT). Ved 
assosiative relasjoner opprettes det gjensidige henvisninger (RT) mellom termene. 
 
ISO 25964-1 lister opp en rekke slike relasjoner: 
 

 Termer eller begreper med overlappende betydning 

 

Lastebiler 

RT Trailere (Kjøretøyer)  

 

 En fagdisiplin eller studie og dens objekt eller fenomen (ISO 10.3.3 a) 
 

Lingvistikk  
RT Språk  

 

 Operasjon eller prosess og dens agent eller instrument (ISO 10.3.3 b) 
 

Veving  
RT Vever  

 

 En handling og produktet av handlingen (ISO 10.3.3 c) 
 

Veving  
RT Tekstiler  
 
Katalogisering 
RT Kataloger 

 

 En handling og dens objekt (ISO 10.3.3 d) 
 

Undervisning  
RT Studenter 
 
Fengselsstraff 
RT Innsatte 
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 Et begrep og dets attributt (ISO 10.3.3 e) 
 
Gift  
RT Giftighet  
 
Magneter 
RT Ferromagnetisme 
 
 

 En kausalforbindelse (ISO 10.3.3 g) 
 
Underernæring 
RT Sult 

 

 Et objekt/en prosess og det som motvirker eller løser (ISO 10.3.3 h) 
 
Angst 
RT Angstmedisiner 
 
 

 Et fenomen og dets måleenhet (ISO 10.3.3 i) 
 

Frekvens  
RT Hertz  

 

 En sammensatt term og det substantivet som er termens hovedledd, dersom de ikke 
har en ekte hierarkisk relasjon (ISO 10.3.3 j) 
 

Modellskip  
RT Båter 

 

 En organisme avlet fram av en annen, eller en substans (stoff eller materie) avledet 
fra en annen (ISO 10.3.3 k) 

 
Muldyr 
RT Esler 
 
Messing 
RT Kobber 

 

 En term og dens antonym (Hjortsæter, 2009, s. 94) 
 

Toleranse  
RT Intoleranse  
 
Krig 
RT Fred 
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En term kan ha en eller flere assosiative relasjoner. 
 
  Lingvistikk 
  RT Filologi 
  RT Lingvistisk antropologi 
  RT Språk 
 

 
Innsatte 
RT Arrestanter 
RT Fangenskap 
RT Fengselsstraff 

 
En assosiativ relasjon mellom to termer skal alltid være gjensidig.  
 

Muldyr 
RT Esler 
 
Esler 
RT Muldyr 

 

Ekvivalensrelasjoner 
(ISO 8) 
 
Ekvivalensrelasjonene (se-henvisningene) viser fra synonyme og kvasisynonyme termer til 
foretrukne termer. Det er viktig å tilordne alle synonymer som vurderes nyttig for 
gjenfinning. 
 
For å uttrykke relasjonen mellom se-henvisningen og termen det vises til, brukes BF (brukt 
for) og BRUK.  
 
Under den foretrukne termen listes se-henvisningene opp. I eksempelet under er Lingvistikk 
foretrukken term for Språkforskning og Språkvitenskap. 
 

Lingvistikk  
BF Språkforskning  
BF Språkvitenskap 
 

Ved oppslag eller søk på synonym skal det henvises til foretrukken term.  
 

Språkvitenskap  
BRUK Lingvistikk 
 
Språkforskning 
BRUK Lingvistikk 
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Felles indekseringspraksis 
 

ISO 25964-1:2011, Information and documentation: Thesauri and interoperability with other 
vocabularies: Part 1: Thesauri for information retrieval (International Organization for 
Standardization, 2011) gir generelle retningslinjer for emneanalyse og valg av termer. Dette 
er prinsipper som bør følges i all kontrollert emneordsindeksering.  

  
Indekseringsnivå  
  

Dokumentene skal ikke dypindekseres. Termene skal gi en dekkende beskrivelse av det 
dokumentet som helhet handler om, ikke av innholdet i dokumentets enkelte kapitler. Dette 
skyldes at dypindekseringens fullstendighet går på bekostning av presisjon i gjenfinningen. 
  

Spesifisitet 
 

Termene skal gi en dekkende beskrivelse av dokumentets spesifikke  
emneinnhold.   
 

 En bok om malerkunst får termen Malerkunst og ikke Kunst eller Bildekunst.  
 En bok om snutebiller får termen Snutebiller, ikke Biller.  
 En bok om solur får termen Solur, ikke Fysikk.  
 En bok om spekkhoggere får termen Spekkhoggere, ikke Hvaler.  

 

Når termen uttrykker dokumentets emne direkte som i eksemplene over, må det ikke også 
tildeles overordnede termer. En slik praksis ville føre til en uheldig opphopning av treff på 
overordnede emner, gi dårlig presisjon og dermed føre til støy. 

  
Emneinnhold kontra framstillingsform, synspunkt 
  

Det er et grunnleggende prinsipp for indekseringen at termene primært  
skal beskrive dokumentets emnemessige innhold og ikke det som dokumentet  
«er» i framstillingsform eller synspunkt.  
  
Et emne kan for eksempel være behandlet historisk eller teoretisk eller ut fra  
en kritisk eller sosiologisk synsvinkel. En bok skal ha termen  
Litteratursosiologi når den handler om litteratursosiologi og ikke fordi den  
behandler et litterært emne ut fra en sosiologisk synsvinkel.   
  
Se også avsnittet Indre form. 
 
  

http://data.ub.uio.no/realfagstermer/c008719
http://data.ub.uio.no/realfagstermer/c003067
http://data.ub.uio.no/realfagstermer/c010898
http://data.ub.uio.no/realfagstermer/c005007
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Biografier/omtalte personer og sekundærlitteratur 
  

Vanligvis får denne typen litteratur en enkel indeksering:  
  

 Navn på omtalt person registreres i normalisert form i MARC-felt 600   

 Tittel på omtalt verk registreres i MARC-felt 600 $t  

 Dersom boka er en biografi, registreres formtermen Biografier i MARC-felt 655.  Merk at 
formtermer ikke registreres som humord, men at vi her bruker Norsk tesaurus for sjanger og 
form 
  
Eksempler:  
  

 Sigrid Undset – en livshistorie:  
  

600 Undset, Sigrid  $2 bare 

655 Biografier $2 ntsf 
 
  

 Tesla: inventor of the electrical age:  
 

600 Tesla, Nikola  $2 bare 
655 Biografier  $2 ntsf 

  

 En bok om Pan av Knut Hamsun:  
  

600 Hamsun, Knut $t Pan  
  

Dersom dokumentet behandler spesielle temaer eller emner, indekseres det fullt ut i 
samsvar med emneinnholdet.  
  
Eksempler:  
  

 Rasisme i Hamsuns forfatterskap:  
  

600 Hamsun, Knut  
650 Rasisme  
650 Norsk litteratur  
648 1900-tallet  

  

 Kvinneskikkelser i Henrik Ibsens dramatiske diktning:  
  

600 Ibsen, Henrik   
650 Kvinneskikkelser  
650 Norsk litteratur  
650 Dramatikk  
648 1800-tallet  

 

Samlingsbiografier og biografiske oppslagsverker indekseres i samsvar med innholdet på 
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linje med annen faglitteratur. Hvis det dreier seg om et oppslagsverk, brukes formtermen 
Biografiske oppslagsverker. Ellers brukes formtermen Biografier. 
  

Eksempler:  

 Norges apotekere... (oppslagsverk):  
  

650 Apotekere   
651 Norge  
655 Biografiske oppslagsverker $2 ntsf  

 
 

 Moderna nordiska författere : en översikt över nordisk  
litteratur (både om forfatterne og deres verker):  

  

650 Litteratur  
651 Norden  
650 Forfattere  
648 1900-tallet 
655 Biografiske oppslagsverker $2 ntsf 

 

 
Brevsamlinger 

 

En persons korrespondanse indekseres i samsvar med emneinnholdet.  
Generelle samlinger av en persons brev inneholder oftest mye informasjon om forfatterens 
eget liv. Slike samlinger får en enkel indeksering: Forfatterens navn registreres i normalisert 
form som «omtalt person» i 600-feltet. Formtermen Brev registreres i MARC-felt 655. Merk 
at formtermer ikke registreres som humord, men at vi her bruker Norsk tesaurus for sjanger 
og form 
 

  

Eksempel:  
  

 Breve fra Henrik Ibsen:  
  

600 Ibsen, Henrik  $2 bare 

655 Brev  $2 ntsf 
  

 The letters of Sir Joseph Banks : a selection, 1768-1820  
  

600 Banks, Joseph $2 bare 

655 Brev $$2 ntsf 
  

Brevsamlinger som er avgrenset tematisk eller på annen måte, får termer i samsvar med 
dette.  
  

Eksempel:  
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 Spinozas brev om etikk:  
  

650 Etikk $2 humord 

655 Brev $$2 ntsf 
 

Geografisk avgrensede emner 

 

Geografisk avgrensede emner får navnet for det geografiske området i tillegg til term for 
emnet.  
  

Eksempler:  
  

 En bok om kunst i Norge:  
  

650 Kunst  
651 Norge  

  

 En bok om Norges historie:  
  

651 Norge  
650 Historie  

  

 En bok om ungdom i Frankrike:  
  

650 Ungdom  
651 Frankrike  

  

 En bok om fossiler på Svalbard:  
  

650 Fossiler  
651 Svalbard  

   
Persongrupper 

  

Det brukes ikke foranstilt betegnelse for nasjonalitet eller etnisitet i forbindelse med 
persongrupper. Sammensatte emner som «franske forfattere» eller «pakistanske kvinner» 
faktoriseres (splittes).  
  

Eksempler:  
  

 Franske kunstnere:  
  

650 Kunstnere  
651 Frankrike  
  
 
 



31 
 

 Norske kvinner:  
  

650 Kvinner  
651 Norge  

  

 Kurdiske forfattere:  
  

650 Kurdere  
650 Forfattere  
(evt også 650 Kurdisk litteratur)  

  

 Tyske matematikere:  
  

650 Matematikere  
651 Tyskland  

  
For en nasjons befolkning i sin alminnelighet brukes navnet på befolkningen.  
  
Eksempler:  

  

650 Nordmenn  
650 Svensker  
650 Italienere  

  

Nasjonale grupper utenfor sitt eget land får i tillegg term for stedet hvor de oppholder seg.  
  

Eksempler:  
  

 Pakistanske innvandrere i Norge:  
  

650 Pakistanere  
650 Innvandrere  
651 Norge  

  

Det brukes vanligvis ikke foranstilt betegnelse for sosiale, fysiske og andre særtrekk. 
Sammensatte termer som for eksempel «døve barn» splittes som hovedregel (faktoriseres).   
Eksempler:  
  

Eldre menn:  
  

650 Eldre  
650 Menn  

  
Synshemmede barn:  

  
650 Synshemmede 

650 Barn  
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Kvinnelige prester:  
  

650 Prester  
650 Kvinner  
   
Men:  
650 Sensitive barn  
650 Evnerike barn  

  
Se for øvrig eget kapittel om faktorisering. 

 
Påvirkning / innflytelse 

  

Verker om hvordan et emne påvirker et annet får termer for det som påvirkes og for det 
som påvirker. Termen Påvirkning brukes der det er naturlig. Det er imidlertid ikke mulig å få 
frem i hvilken «retning» påvirkningen går (hva som påvirkes og hva som påvirker).  
  

Eksempler:  
  

 Russisk litteraturs innflytelse på norsk litteratur på 1800-tallet:  
  

650 Norsk litteratur  
650 Russisk litteratur  
650 Påvirkning  
648 1800-tallet  

  

 Om påvirkning av plantevernmidler på bier:  
  
650 Bier  
650 Plantevernmidler  
650 Påvirkning  

  

Årstall / perioder  
  
Hovedregelen er at emner som begrenses i tid får term for den tidsepoken som 
tidsavgrensningen faller inn under. 
 
For Humord er perioden før 1800-tallet inndelt etter hundreår, fra og med 1800-tallet er 
inndelingen på tiår. 
 
Realfagstermer starter inndelingen på tiår fra 1970.  
 
I tillegg kan en bruke termer for navngitte historiske perioder og begivenheter og for 
retninger og epoker innen kunst og litteratur.  
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Kronologiske termer som starter med årstall kodes i MARC-felt 648. Kronologiske termer 
som beskriver en navngitt periode, kodes i MARC-felt 650.  
 
Eksempler:  
  

 Norges historie i middelalderen:  
  

651 Norge  
650 Historie  
650 Middelalderen  

  

 Der deutsche Roman im 20. Jahrhundert:  
  

650 Tysk litteratur  
650 Romaner  
648 1900-tallet  
650 Historisk framstilling  

  

 Music in the Romantic era:  
  

650 Musikk   
650 Romantikken   
650 Historisk framstilling  
  

 Bok om datamaskiner på 1970-tallet 
  

650 Datamaskiner  
648 1970-tallet  

  
  

 Norsk utenrikspolitikk etter krigen:  
  

651 Norge  
650 Utenrikspolitikk  
650 Etterkrigstiden  
  

  

 Massakren på Den himmelske freds plass:  
  

650 Tiananmenmassakren  
651 Beijing  
648 1980-tallet  

  

 Krigen i Norge 1940-1945:  
  

650 Andre verdenskrig  
651 Norge  
650 Historie  
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Dekker innholdet mer enn ett århundre, kan en tildele inntil tre termer for hundretall. Hvis 
perioden har et eget navn, brukes navnet for perioden.  
  

Eksempler:  
  

 Gresk kunst i antikken:  
  

650 Kunst  
651 Hellas  
650 Antikken  

  

 Norske smykker fra vikingtiden:  
  

650 Smykker  
651 Norge  
650 Vikingtiden  
  

 Skogbruk i Høland på 17- og 1800-tallet  
 

648 1700-tallet  
648 1800-tallet  
650 Skogbruk  
650 Historisk framstilling  
651 Høland   

  

 Astrolabes from medieval Europe:  
  

650 Astrolabier  
651 Europa  
648 Middelalderen    
  

Terminologiske ordbøker 
  

Terminologiske ordbøker skal ha termen Terminologi og term for fagområde i tillegg til 
formtermen Ordbøker. Merk at formtermer ikke registreres som humord, men at vi her 
bruker Norsk tesaurus for sjanger og form 

  

 Nynorskordboka:  
  

650 Norsk språk   
650 Nynorsk språk  
650 Terminologi  
655 Ordbøker $2 ntsf 
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 Norsk-engelsk teknisk ordbok:  
  
Humord:   

  

650 Norsk språk  
650 Bokmål  
650 Engelsk språk  
650 Teknikk  
650 Terminologi  
655 Ordbøker $2 ntsf 

  

 Analytical measurement terminology : handbook of terms used in quality assurance of 
analytical measurement:  

  
650 Analytisk kjemi  
650 Terminologi  

 

Spesielt for Humord 
 

Indre form 

  
Bortsett fra termen Historisk framstilling inneholder Humord ikke termer for dokumenters 
«indre form», for eksempel framstillingsform eller synspunkt (historisk, kritisk, teoretisk, 
sosiologisk, psykologisk osv.). Det presiseres at termer som Litteraturkritikk, Litteraturteori 
og Litteratursosiologi er innholdsbeskrivende termer. Termen Litteratursosiologi skal altså 
brukes for dokumenter som har litteratursosiologi som emne og ikke for dokumenter som 
behandler litteratur ut fra et sosiologisk perspektiv.  
 

Det kan gjøres unntak i tilfeller hvor denne typen fagtermer belyser en teori eller metode 
gjennom eksempler. En samling litteraturkritiske essays kan for eksempel belyse en 
litteraturkritisk teori. 
  
Eksempler:  
  
 Lesevaner hos barn i Tromsø : en litteratursosiologisk undersøkelse:  

  
650 Lesevaner  
650 Barn  
651 Tromsø  

  
 Litteratursosiologi : fag og metoder:  

  
650 Litteratursosiologi  
650 Metoder  
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 Litteraturvitenskapens historie:  
  
650 Litteraturvitenskap  
650 Historisk framstilling  

  

 Do metaphors dream of literal sleep? : a science-fictional theory of representation  
  

650 Science fiction   
650 Litteraturteori  

  

 Cybertext poetics : the critical landscape of new media literary theory  
  

650 Digitale medier  
650 Litteraturteori   
 

Språk 

  

Språk – Foranstilt språkbetegnelse – Faktorisering  
  

Hovedkriteriet for inndeling er språkform og ikke geografisk område. Det brukes foranstilt 
språkbetegnelse for å betegne et bestemt språk eller en språkgruppe, for eksempel Engelsk 
språk, Persisk språk, Germanske språk. Termen utformes altså som en adjektiv/substantiv-
forbindelse.   
  

For avgrensede emner brukes to termer; en term for språket og en term for emnet. 
Sammensatte termer som «norsk syntaks» splittes i termene Norsk språk og Syntaks.  
  

Eksempler:  
  

 Der Dativ im heutigen Deutsch:  
  

650 Tysk språk  
650 Dativ  

  

 Relative constructions in Turkish:  
  

650 Tyrkisk språk  
650 Relativsetninger  
650 Relativisering  

  
Når et språkområde ikke faller sammen med et geografisk område, angis også stedet som er 
omfattet i dokumentet  
  

 Fulfulde-dialekter i Vest-Afrika:  
  

650 Fulfulde språk  
650 Dialekter  
651 Vest-Afrika  
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  Fransk språk på Mauritius  
  

650 Fransk språk  
651 Mauritius  

  
Språkprøver 
  

Eksempler på språk og språkvarianter får formtermen Språkprøver i tillegg til navnet på 
språket. Merk at formtermer ikke registreres som humord, men at vi her bruker Norsk 
tesaurus for sjanger og form 

  

Eksempler:  
  

 Sprachproben aus Madaba:  
  

650 Arabisk språk  
650 Dialekter  
651 Jordan  
655 Språkprøver $2 ntsf 

 

Norsk språk- Bokmål og nynorsk  
  
Termen Norsk språk brukes om norsk språk generelt og når begge målformene er behandlet 
sammen. Dokumenter om bare den ene av målformene får navnet på målformen i tillegg til 
termen Norsk språk.  
  

Eksempler:  
  

 Norsk språkhistorie:  
  

650 Norsk språk  
650 Historisk framstilling  

  

 Nynorsk etymologi:  
  

650 Norsk språk  
650 Nynorsk språk  
650 Etymologi  

  

 Bokmålsordboka:  
  

650 Norsk språk  
650 Bokmål  
655 Ordbøker $2 ntsf 
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Dialekter  
  
Bøker om dialekter får termen Dialekter i tillegg til termer for språket og stedet dialekten er knyttet 
til. Hvis dialekten har et eget navn, får boka i tillegg term for navnet på dialekten.  
  

Eksempler:  
  

 En bok om norske dialekter:  
  

650 Norsk språk  
650 Dialekter  

  
 En bok om jølstramålet:  

  

650 Norsk språk  
650 Dialekter  
651 Jølster  
650 Jølstramål  
  

Ordbøker 

  

Generell regel: Alle ordbøker får formtermen Ordbøker i tillegg til term for språket, eventuelt 
begge språk hvis det dreier som om tospråklige ordbøker.  
 
En ordbok over svensk språk: 
650 Svensk språk $2 humord 
655 Ordbøker $2 ntsf 
 
Polyglottordbøker 
 
Polyglottordbøker får term for hovedspråket hvis det finnes et hovedspråk. Andre språk 
indekseres etter behov. Formtermen Ordbøker brukes også for polyglottordbøker. 
 
Innskrifter og dokumenttyper – Språkbetegnelse  
  

Det skal ikke brukes foranstilt språkbetegnelse i forbindelse med innskrifter og ulike typer 
dokumenter skrevet på et bestemt språk. Sammensatte termer som «tyske tidsskrifter» og 
«sanskrit innskrifter» skal splittes (faktoriseres). Det brukes to termer; term for det språket 
innskriften eller dokumentet er skrevet på og term for dokumenttypen.  
  

Eksempler:  
  

 Sanskrit innskrifter i Orissa:  
  

650 Innskrifter  
650 Sanskrit språk  
651 Orissa  
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 Oversettelse av gammelnorske manuskripter til engelsk:  
  

650 Manuskripter  
650 Gammelnorsk språk  
650 Oversettelse  
650 Engelsk språk  

  

 Sveitsiske, tyskspråklige, litterære tidsskrifter:  
  

650 Periodika  
650 Litteratur  
650 Tysk språk  
651 Sveits  

  

Termer for språk brukes i denne sammenheng bare der språket er av filologisk interesse. Det 
henvises ellers til MARC 21 og registrering av språkkode i 008 posisjon 35-37.  
  

Litteratur  
  

Litteratur inndeles i utgangspunktet etter språk (se også regler for Språk). Termene utformes 
som adjektiv-/substantivforbindelser, for eksempel:  Engelsk litteratur, Svensk folkediktning. 
Når språkområdet ikke er sammenfallende med det geografiske området, får boka i tillegg 
en term for det geografiske området.  
  

Eksempler:  
  

 En bok om franskspråklig litteratur i Afrika:  
  

650 Fransk litteratur  
651 Afrika  

  

 En bok om litteratur skrevet på afrikanske språk:  
  

650 Afrikansk litteratur  
  

 En bok om litteratur i Afrika generelt:  
  

650 Litteratur  
651 Afrika  

  

Litteratur – Foranstilt språkbetegnelse – Faktorisering  
  
Foranstilt språkbetegnelse brukes for å betegne litteratur skrevet på et bestemt språk eller 
på språk som tilhører en språkgruppe, for eksempel Engelsk litteratur, Afrikansk litteratur. 
For emner avgrenset til sjanger eller type innen en bestemt litteratur brukes to termer; en 
for litteraturen og en for sjanger eller type.  
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Eksempler:  
  

 Den engelske romanens historie:  
  

650 Engelsk litteratur  
650 Romaner  
650 Historisk framstilling  

  

 Om norsk barnelitteratur i det 19. århundre:  
  

650 Norsk litteratur  
650 Barnelitteratur  
648 1800-tallet  
650 Historisk framstilling  

  

 Om noveller skrevet på afrikanske språk:  
  

650 Afrikansk litteratur  
650 Noveller  

 

Oversettelse  
  
Dokumenter om oversettelse generelt eller oversettelser fra ett språk til et annet får termen 
Oversettelse og termer for språket det oversettes fra og språket det oversettes til. 
Oversettelse av en bestemt type litteratur får i tillegg term for dette.  
  
Eksempler:  
  

 Oversettelse fra fransk til norsk språk:  
  

650 Fransk språk  
650 Norsk språk  
650 Oversettelse  
  
  

Oversettelse fra fransk språk på 1800-tallet  
650 Fransk språk  
648 1800-tallet  
650 Oversettelse  

 

 Norsk gjendiktning av fransk lyrikk:  
  

650 Fransk litteratur  
650 Lyrikk  
650 Gjendiktning  
650 Norsk språk  
650 Fransk språk  
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Litteratur – Skjønnlitteratur  
  

Skjønnlitteratur indekseres ikke. Humord inneholder derfor ikke termer for indeksering av 
skjønnlitteratur.   

  
Litteratur – Verdensspråkene  
  

For litteratur skrevet på verdensspråkene engelsk, fransk, spansk og tysk er det ved 
gjenfinning nødvendig å kunne skille litteraturen i «moderlandet» fra litteraturen i andre 
land og områder. For disse språkenes litteratur skal det derfor alltid tildeles term for 
landet/området (også for moderlandet) i tillegg til term for navnet på litteraturen.  
  

Eksempler:  
  

 Spansk litteratur i Mexico:  
  

650 Spansk litteratur  
651 Mexico  

  

 Spansk litteratur i Sør-Amerika:  
  

650 Spansk litteratur  
651 Sør-Amerika  

  

 Spansk litteratur i Spania:  
  

650 Spansk litteratur  
651 Spania  

   

 Tysk litteratur i Sveits:  
  

650 Tysk litteratur  
651 Sveits  

  

 Engelsk litteratur i Australia:  
  

650 Engelsk litteratur   
651 Australia  

  

 Engelsk litteratur i Forente stater:  
  

650 Engelsk litteratur  
651 USA  

  

 Engelsk litteratur i England:  
  

650 Engelsk litteratur  
651 England  
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Litteraturhistorie  
  
Termen «litteraturhistorie» brukes ikke. For «litteraturhistorie» som  
fag brukes termen Litteraturvitenskap. For litteraturhistoriske  
framstillinger brukes termen Historisk framstilling.  
  

Eksempler:  
  

 Norsk litteraturhistorie:  
  

650 Norsk litteratur  
650 Historisk framstilling  

  

 A theory of literary history:  
  

650 Litteraturvitenskap  
  

Folkediktning   
  

Folkediktning inndeles i utgangspunktet etter språk eller etnisitet.  
  

Folkediktning – Foranstilt betegnelse for språk eller etnisitet  
  
For å betegne en bestemt type folkediktning brukes foranstilt adjektiv for språk eller 
etnisitet, for eksempel Norsk folkediktning, Kurdisk folkediktning samt et avgrenset emne 
(for eksempel en sjanger) innen en tradisjon.  
  
Eksempler:  
  

 En studie av norske heltesagn:  
  

650 Norsk folkediktning  
650 Heltesagn  

  

 En studie av jødiske folkeeventyr:  
  

650 Jødisk folkediktning  
650 Folkeeventyr  

  
Folkediktning – Tekster – Formtermer  
  

Humord inneholder termer for indeksering av både tekster og sekundærlitteratur innen 
folkediktning. For å gjøre det mulig å skille mellom tekster og sekundærlitteratur ved søking, 
er det innført formtermer til bruk ved indeksering av tekstene. Merk at formtermer ikke 
registreres som humord, med unntak av folkediktning etter språk, nasjonalitet og etnisitet, 
men at vi ellers bruker Norsk tesaurus for sjanger og form 
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Eksempler:  

 En samling norske folkeviser:  
  

655 Norsk folkediktning  
655 Folkeviser $2 ntsf 
  

 En samling svenske sagn:  
  

655 Svensk folkediktning  
655 Sagn  $2 ntsf 

  

Historie og historisk framstilling   
  

Ved gjenfinning er det viktig å kunne skille tradisjonelle «historiebøker» (av typen Norges 
historie, verdens historie) fra historiske framstillinger av andre emner (for eksempel 
adventskalenderens historie, litteraturhistorie). Termen Historie har derfor i Humord fått 
følgende brede definisjon: «Menneskehetens utvikling og de særlige epoker i denne».  
For tradisjonell historie brukes følgende termer:  
  

Historie:  
Termen Historie brukes for generelle historiske framstillinger av politisk- og/eller 
sosialhistorisk karakter.  
  

Arkeologi:  
Parallelt brukes termen Arkeologi i forbindelse med forhistorisk tid, det vil si historie som er 
basert på utgravningsresultater. 
  

Lokalhistorie, Gårdshistorie, Slektshistorie:  
  

Mer avgrenset brukes termen Lokalhistorie for “lokaliteters” (for eksempel byers) historie, 
termen Gårdshistorie for gårders historie og termen Slektshistorie for slekters historie.  
 
Eksempler:  
  

 Norges historie:  
  

651 Norge  
650 Historie  

   

 Europa i middelalderen:  
  

651 Europa  
650 Historie  
650 Middelalderen 
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 Lokalhistorisk vandring på Grorud:  
  

651 Grorud  
650 Lokalhistorie  

  

 Garder og slekter i Øystre Slidre:  
  

651 Øystre Slidre  
650 Gårdshistorie  
650 Slektshistorie  
  

For alle andre historiske framstillinger brukes termen Historisk framstilling i tillegg til term 
for emnet og eventuelt for periode.  
  
Eksempler:  
  

 A history of arts:  
  

650 Kunst  
650 Historisk framstilling  

  

 Norsk kvinnelitteraturs historie:  
  

650 Norsk litteratur   
650 Kvinnelitteratur  
650 Historisk framstilling  

  

 Norsk kulturhistorie:  
  

651 Norge  
650 Kultur  
650 Historisk framstilling  

 

 A European history of ideas:  
  

651 Europa  
650 Filosofi  
650 Historisk framstilling  

  

 A history of political theory:  
  

650 Politisk filosofi  
650 Historisk framstilling 
 
 
 



45 
 

 
 

Historien innen et fag 
 
Humord inneholder en rekke fagtermer med endelsen «-historie». Disse brukes bare for det 
faget (emnet) de representerer og ikke for historiske framstillinger. For å presisere bruken av 
disse termene har alle fått kvalifikatoren (Faget), for eksempel Idéhistorie (Faget), 
Kulturhistorie (Faget), Språkhistorie (Faget).  
 
Oversiktsverk 
 
Det blir fort store treffmengder på generelle termer som er mye brukt, særlig innen historie.  
Ved søking kan man da skille oversiktsverker og generelle framstillinger fra mer avgrensede 
emner. Dette oppnår en ved å bruke formtermen Oversiktsverk. Merk at dette er en 
formterm som angis som ved bruk av Norsk tesaurus for sjanger og form 
 
Eksempler: 
 

 An outline of English history:  
  

651 England  
650 Historie 
655 Oversiktsverk  $2 ntsf 

 

 An introduction to Islam:  
  

650 Islam 

655 Oversiktsverk  $2 ntsf 
 

  

 
Spesielt for Realfagstermer 
 
Arter, ordener, slekter, familier  
 
Realfagstermer bruker entallsform på arter, og flertallsform på slekt, familie, orden, klasse 
og rekke. Det finnes flere arter i en slekt, dvs. noe som kan telles, men kun én type av en art, 
dvs. noe som ikke kan telles. 
  

Meiser  
Ulver  
Bartrær  

  

MEN  
 

Blåmeis  
Prærieulv  
Furu 
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Historie og historisk framstilling 
 
De enkelte fags historie har sammensatte termer: 

 
Fysikkhistorie  
Kjemihistorie  
Botanisk historie 

 
For termer med endelsen «-historie» bruker Realfagstermer, i motsetning til Humord, ikke 
kvalifikatoren (Faget). 
 

Idéhistorie 
 
For øvrig benyttes samme regler som for Humord ved bruk av Historie og Historisk 
framstilling. 
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