Hvordan tagge:
Ha alltid med årstallet.
•
•
Bruk taggen "Tekstet", hvis den ikke har tale og "Utekstet" hvis den har tale, men
ikke er tekstet.
Unngå spesialtegn som # & % osv.
•
Prøv å finne beskrivende tagger istedenfor å bruke tittelen på filmen. Filmen «Hva
•
er en god introduksjon» får taggene: "oppgaveskriving" og "introduksjon" og
"innledning".
De videoene som er på engelsk skal også ha norske tagger.
•
Bruk små bokstaver som hovedregel. Unntakene er stor forbokstav i egennavn og
•
store bokstaver i akronymer, f. eks. "ODA" eller "FN" eller "UB".
Vi skal ta hensyn til GDPR og derfor må vi alltid ha med navnet på de som vises
•
eller snakker i videoen. Det skal være lett å finne folks produksjoner når de ber
om det.
Navnene skal skrives som en tag med hele navnet, ikke være separate tagger,
•
altså - taggen "Ola Nordmann" - og ikke "Ola" som en tag og "Nordmann", som
en annen. Det samme med "Rio de Janeiro" og "KORG-dagene" - ikke del de
opp.
•
Hvilket fag er det videoen omhandler? Og tenk da på at en ikke bare skal ha med
"sykepleie", men "blodprøver" også.
Ha med navnet på arrangementet eller konferansen. Årlige begivenheter tagges
•
både generelt og spesifikt. Husk på Broen til framtiden, som skal tagges både
med "Broen til framtiden" og "Broen til framtidenog årstallet".
Ha med korporasjoners fulle navn, i tillegg til eventuelle akronymer, altså både
•
taggen "UB" og taggen "Universitetsbiblioteket".
Det skal være ubestemt flertallsform for konkrete ting - fx "databaser" eller
•
"studenter" eller "lamper"
Det skal være ubestemt entallsform for abstrakte ting eller begrep - fx
•
"forskningsmetode" eller "praksis".
Det skal være bestemt entallsform for ting det bare finnes en av - fx jorden eller
•
universet.
Unngå å koble begreper sammen til en tag. Istedet for taggen «insidens og
•
prevalens» deles det opp til taggene "insidens" og "prevalens".
Er du i tvil om stavemåte, bruk Ordnett.no
•

