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SNORRE — et ektefødt samarbeidsbarn

Om et prosjekt for gjennomgåelse og offentlig tilgjengeliggjøring  
av terminologi fra Standard Norges virksomhet

Innledning

I denne artikkelen skal vi gjøre rede for et nylig avsluttet terminologiprosjekt som har gitt 

publikum en stor og gratis tilgjengelig terminologidatabase på Internett. Basens navn er 

SNORRE, som er et akronym dannet fra ”Standard Norges termbase”. Vi vil gå gjennom den 

språkpolitiske bakgrunnen for prosjektet og dets formål, organisering og gjennomføring. Til 

slutt vil vi vise hvordan basen ser ut og fungerer, blant annet hvilke søkemuligheter og andre 

funksjoner den tilbyr.

Standard Norge (SN) er en medlemsorganisasjon med nasjonalt ansvar for standardisering på 

alle områder unntatt elektroteknikk, post og telekommunikasjon. SN mottar årlig et tilskudd 

fra Nærings- og handelsdepartementet og representerer Norge på europeisk og internasjo-

nalt nivå i standardiseringsorganisasjonene CEN og ISO. SN har enerett i Norge på å fast-

sette og utgi Norsk Standard (www.standard.no/no/Om-oss). SN har i en årrekke hatt interne 

oversettere. Som en følge av dette prosjektet er antall oversettere doblet fra to til fire, og 

økningen er ment å være permanent.

Språkrådet (SR) er en offentlig institusjon. SR er den norske stats fagorgan i språkspørsmål 

og er underlagt Kulturdepartementet. Det er alltid blitt arbeidet med terminologiske spørs-

mål i SR, og siden 2009 har rådet en egen terminologitjeneste med tre hele stillinger.

Det er ingen tvil om at SNORRE lever opp til betegnelsen ektefødt samarbeidsbarn, eller vas-

kekte, om man vil: SNORRE og innholdet i termbasen er resultat av samarbeid mellom

• offentlige myndigheter og SN

• fageksperter i standardiseringen

• fageksperter og oversettere/terminologer

• datafolk og prosjektledelse

• styringsgruppen for prosjektet og prosjektledelsen

SNORRE er et vesentlig tilskudd til den norske og nordiske terminologifamilien!
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SNORRES opphav og tilblivelse

De to foreldrene er

• SNs interne termbase for oversettelse til norsk av europeiske og internasjonale  

 standarder (opprettet ca. 1985 i det tidligere Norges byggstandardiseringsråd,  

 NBR)

og

• Milterm — SNs eksternt tilgjengelige termbase med miljøterminologi

SNORRE er blitt til gjennom sammenslåing, gjennomgåelse og gratis offentlig tilgjengelig-

gjøring av terminologien i de to termbasene, og ved tilførsel av noe ny terminologi.

Språkpolitisk bakgrunn

I forbindelse med at SR ble omorganisert i 2005, fikk rådet gjennomført en utredning av 

den språkpolitiske situasjonen i landet, med forslag til strategiske tiltak. Arbeidsgruppen la 

i november samme år fram strategidokumentet Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i 

globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi.

I dokumentet sies det at ”Standard Norge framstår som ein sentral samarbeidspartnar” for 

SR. Det er blant annet to krystallklare konklusjoner med sikte på ”at norsk skal vera eit 

samfunnsberande skriftspråk om hundre år”, én for SN spesielt og en annen for arbeid med 

terminologi og fagspråk generelt:

• […] Øyremerkt støtte til utvikling av standardar på norsk, medrekna termarbeid, må  

 aukast til eit nivå som sikrar at ein rimeleg del av dei standardane som blir gjorde  

 gjeldande i Noreg, ligg føre på norsk.

• I alt offentleg finansiert terminologi- og fagspråkarbeid må det vera eit ufråvikeleg  

 krav at nynorsk og bokmål har likeverdig status. All terminologi må utviklast på  

 nynorsk og bokmål samstundes.

Denne utredningen var en vesentlig bakgrunn for regjeringens ”språkmelding” som ble 

offentliggjort i juni 2008 og vedtatt av Stortinget i april 2009:

Stortingsmelding nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

En stortingsmelding er i den norske statsforfatningen et dokument som den sittende 

regjeringen legger fram for nasjonalforsamlingen for å dokumentere hva regjeringen har 
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gjort på et politikkområde, og ikke minst for å vise hvilke tiltak den har tenkt å iverksette. 

”Språkmeldinger” blir lagt fram hvert fjerde år.

I den aktuelle meldingen ble det foreslått fem prioriterte tiltak på terminologiområdet, hvor-

av det mest konkrete var det følgende:

Som eit eingongstiltak vil departementet bidra til at Standard Norge kan opp-

datera og gjera tilgjengelege to terminologidatabasar som er bygde opp som ein 

sideverknad av standardiseringsarbeidet.

Bakgrunnen for prosjektet

Like etter at Norsk i hundre! var lagt fram, sendte SN en søknad til det daværende Kultur- og 

kirkedepartementet om NOK 3,5 til et prosjekt over 15 måneder for ”planlegging samt utvik-

ling og tilgjengeliggjøring av norsk terminologi” fra mange års standardiseringsvirksomhet 

på en rekke fagområder.

Departementet ba SR vurdere søknaden. Rådet anbefalte søknaden, men ba SN om utfyllende 

opplysninger. SN sendte departementet revidert søknad i april 2006.

Så skjedde det ikke mer før sommeren 2009. Da inviterte Kulturdepartementet SN og SR til 

møter og tilbød til slutt NOK 1,9 mill. til prosjektet, som ble satt i gang samme høst, slik det 

er beskrevet lenger ned.

Prosjektstyring

Departementet ønsket at det skulle opprettes en styringsgruppe for prosjektet. Følgende 

medlemmer ble oppnevnt:

• Jan Hoel, SR (leder)

• Gisle Andersen, Norges handelshøgskole / Aksis Unifob (ved Univ. i Bergen)

• Cecile Ovrum, UDs EØS-sekretariat

• Sylvi Dysvik, SR / UDs EØS-sekretariat

• Kjersti Drøsdal Vikøren, SN (sekretær og prosjektleder)

Det ble utarbeidet en revidert prosjektplan for siste halvår 2009 og 2010. Den var i all hoved-

sak identisk med planen i søknaden fra SN, men omfattet mindre oversettelse av standarder 

fordi prosjektet fikk færre midler enn det var søkt om.
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På departementets anmodning utarbeidet SR språkpolitiske retningslinjer for prosjektet, der 

ikke minst hensynet til likebehandling av nynorsk og bokmål sto sentralt, ved siden av krav 

til anvendelse av anerkjent terminologisk metode. Retningslinjene ble innarbeidet i prosjekt-

planen.

Prosjektet

Prosjektet skulle omfatte delprosjekter for å

• slå sammen innholdet de to førnevnte termbasene i én fritt tilgjengelig nettbasert  

 base, dvs.

 • intern oversettelsesbasert terminologi (40 000 termposter på bokmål og  

  særlig engelsk, men også noe tysk og fransk)

 • fritt tilgjengelig miljøterminologi (10 000 termposter på bokmål og  

  engelsk)

• utvikle den nye databasen: brukergrensesnitt og søkefunksjoner samt en  

 redigeringsapplikasjon for vedlikehold og oppdatering

• gå gjennom, harmonisere og kvalitetssikre (også språklig) eksisterende termer,  

 definisjoner, merknader m.m.

• legge inn nye termer fra oversettelse av prioriterte standarder på ulike områder og  

 fra gjennomgåelse av terminologistandarder

• legge inn termer og definisjoner på nynorsk fra nye oversettelser

• ”oversette” alle eksisterende bokmålstermer til nynorsk

• øke bevisstheten i standardiseringssektoren om verdien av og nytten ved  

 terminologiarbeid

• utarbeide sluttrapport som skal danne grunnlaget for oppfølgende terminologisk  

 aktivitet etter prosjektavslutning

Prosjektet var mer eller mindre avsluttet i juni 2011. Som et ledd i prosjektet ble det oversatt 

ni prioriterte standarder til norsk som ikke var oversatt tidligere, tre til nynorsk (ca. 33 %) 

og seks til bokmål, i alt ca. 480 sider. Blant annet foreligger nå den mest grunnleggende 

standarden for terminologiarbeid på nynorsk, nemlig NS–ISO 704-2009 Terminologiarbeid 

— Prinsipp og metodar. Dessuten ble mange såkalte terminologistandarder gått gjennom, 

dvs. standarder som inneholder definert terminologi fra et helt fagområde dekket av flere 

enkeltstandarder. Begge aktiviteter medførte ny terminologi i den nye basen, både på bokmål 

og nynorsk.
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Som et resultat av prosjektet har alle poster i basen nå både bokmålsterm og nynorskterm. 

Alle eksisterende bokmålstermer ble ”oversatt” (dvs. overført) til nynorsk, og nye nynorsk-

termer ble oversatt til bokmål. Det ble tidlig i prosjektet bestemt at definisjoner på norsk 

ikke behøvde oversettes mellom de to norske skriftspråkene. Det samme gjaldt kontekster, 

merknader og annen tekst i termdatabasens termposter. Det fins nå altså termposter der det 

er definisjon bare på nynorsk, men i de fleste tilfeller er den norske definisjonen på bokmål.

Prosjektet skulle også ha et delprosjekt som skulle gi standardiseringssektoren økt bevisst-

het om nytten ved og verdien av terminologiarbeid. Dette er blitt gjennomført ved at alle 

prosjektledere i SN har deltatt i grunnleggende terminologikurs.

Endelig skulle prosjektet avsluttes med en rapport der det i tillegg til en redegjørelse for pro-

sjektets gjennomføring og avslutning skulle foreslås hvordan terminologiarbeidet kan finan-

sieres og videreføres på samme høye nivå også etter prosjektavslutning. Denne rapporten vil 

foreligge mot slutten av 2011.

Termene i den nye basen

De aller fleste termene er fra utgitte standarder og dermed allerede kontrollert av fag-

eksperter. I prosjektet er så godt som alle termpostene i basen blitt kvalitetskontrollert. 

Kvalitetskontrollen er utført etter en vedtatt prioritering av fagområder i følgende fallende 

orden: miljø, kvalitet, risiko, IKT, tjenester, universell utforming, energi, helse, terminologi 

mfl.

Ved prosjektets avslutning inneholder SNORRE mer enn 50 000 termposter (med term på 

bokmål, nynorsk og oftest engelsk som fremmedspråk) og i alt ca. 200 000 termer.

SNORRES språklige og terminologiske betydning

Det er ingen tvil om at SNORRE befester og styrker bokmålets stilling som fagspråk på et 

stort antall fagområder (domeneforsvar og -konsolidering overfor engelsk). Samtidig inne-

bærer den nye termbasen at nynorsk får et solid fotfeste på nye fagspråklige bruksområ-

der (domeneutvidelse og -erobring). Prosjektet styrker altså norsk språk som fullverdig og 

samfunnsbærende språk. Samtidig gir SNORRE fagfolk og andre tilgang til parallelle termer 

(ekvivalenter) på andre språk, særlig engelsk.
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SNORRE gir deltakere og oversettere i standardiseringen et verktøy som sikrer språklig og 

terminologisk konsekvens i arbeidet.

Basen gir kort sagt fagfolk og publikum fri tilgang til verdifull fagterminologi!

Basens grensesnitt og funksjonalitet

Den endelige versjonen av SNORRE ble offisielt lansert i oktober 2011 og er tilgjengelig på 

www.standard.no/termbasen og www.termbasen.no. Skjermbildekopiene som er brukt ned-

enfor, er fra den versjonen.

Søkesiden ser ut som vist under. Enkelt søk er standard. I høyre bildekant er det informasjon 

om SNORRE og benyttede kildeforkortelser samt tilbud om hjelp og bruksveiledning.
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Når man gjør et enkelt søk på termen ”element”, får man dette resultatet:

I den brede spalten til høyre vises alle tilslag i basen som inneholder søkeordet ”element”, 

med de tilslagene som inneholder bare ”element” vist først. Visningen inneholder i tillegg til 

termen også definisjon, kilden som termen er hentet fra, og opplysning om kildens språk.  I 

den venstre spalten er det et ”filter” kalt ”Avgrens søket”, med tre valgmuligheter: ”Kilde”, 

”Språk” og ”Type” som man kan benytte hver for seg eller sammen for å avgrense søket 

ytterligere.

Termen i blått i den høyre spalten er klikkbar. Klikker man på den, kommer man til siden ned-

enfor der kildens ICS-kode (International Classification for Standards) og dermed termens 

bruksområde er vist. Termen og definisjonen er vist på nytt under hverandre, og om man 

utvider ”+ Kilde(r)”, kan man ved et museklikk få presentert enten alle registrerte termer i 

den aktuelle kilden (”Vis termer i kilden”) eller bli ført til SNs internettbutikk for salg av stan-

darder, der man i tillegg til å kunne lese informasjon om kilden (dvs. standarden) også kan få 

gratis lesetilgang til de fem første sidene.
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Som nevnt ovenfor fins det ”filter” der man med utgangspunkt i et søkeresultat kan avgrense 

søket ytterligere:
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Om man i bildet ovenfor klikker på ”Tysk” under ”Språk”, får man et annet søkeresultat:
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Resultatet viser at standarden NS-ISO 704:2009: Terminologiarbeid — Prinsipp og metodar er 

oversatt til nynorsk, og at de seks termene registrert i basen fra denne standarden foreligger 

på engelsk, bokmål og nynorsk:

Det er også mulig å foreta et ”Utvidet søk”. For eksempel kan man søke etter en bestemt 

standard, som vist nedenfor (NB! asterisk som jokertegn må settes inn i termfeltet):
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I det utvidede søket kan man også søke etter en gitt ICS-kode — dersom man kjenner den. 

Om man ikke kjenner koden, kan man klikke på én av termene og på den måten få vite hvilken 

ICS-kode den aktuelle kilden tilhører:

Klikker man nå på ICS-koden med tilhørende beskrivelse, får man fram en termliste for hele 

dette ICS-kodenivået, og kildene viser hvilke standarder termene tilhører:
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Om man ønsker å se hele ICS-kodeinventaret, kan man trykke på utropstegnet til høyre for 

ICS-søkeruten, dvs.

og klikke seg videre rundt eller nedover i nivåene etter behov:

I ”Utvidet søk” kan man også avgrense søkemåten, hvilke(t) språk søket skal gjelde, og hvilke 

deler av termposten det skal søkes i. Disse valgene er vist nedenfor, der standardinnstillin-

gene er markert med grått:
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