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1 Hvordan kommer jeg inn på 

Zooniverse? 

Linken til prosjektet på Zooniverse er: https://www.zooniverse.org/projects/irene-dot-

teixidor/planter-og-tradisjon 

Du kan også søke opp prosjektet ved å skrive «mennesker og planter» på google. Trykk på det 

øverste treffet med nettsiden til Naturhistorisk Museum. 

 

Inne på siden til Mennesker og planter klikker du på «Dugnadsforskning». 

 

https://www.zooniverse.org/projects/irene-dot-teixidor/planter-og-tradisjon
https://www.zooniverse.org/projects/irene-dot-teixidor/planter-og-tradisjon
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Deretter klikker du på den blå skriften om transkribering, for å komme inn på nettsiden til 

Zooniverse. 
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2 Hvordan lager jeg en brukerkonto 

på Zooniverse? 

Logg inn hvis du allerede har en bruker (se s. 4). Hvis du ikke har en brukerkonto, må du først 

registrere deg på Zooniverse. Trykk «Register» øverst oppe i høyre hjørne. 

 

Fyll inn informasjonen og trykk på «Register» for å fullføre registreringen. 
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Nå gjenstår det å logge inn på den brukerkontoen du nettopp lagde. Trykk «Sign in» øverst 

oppe til høyre. 

 

Du logger inn ved å skrive inn e-postadressen og passordet som du registrerte deg med. 
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Når du har logget inn kan du velge å transkribere brev innenfor ulike tema: «Plantenavn i 

stedsnavn», «Helsekjeldor», «Plantenamn» og «Ølbrygging». Velg det du ønsker, men vær 

obs på at de ulike brevene har noe varierende lengde. «Plantenavn i stedsnavn» har ofte brev 

på én side, mens brevene om ølbrygging kan være på 3-5 sider. Siden ser slik ut: 
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3 Hvordan transkriberer jeg? 

Når du klikker på et tema vil det dukke opp et brev. Se litt på brevet. Forstår du skriften 

ganske greit? Hvis ikke kan du bytte brev ved å oppdatere siden (se hvordan på bildet under). 

I nederste del av hvert bilde vises to eller flere sirkler når et brev har to eller flere sider. Du 

kan bytte sider ved å klikke på sirkler eller ">", også nederst på siden. Hvis du klikker på 

«>>», flyttes du til siste siden av brevet. Hvis brevet er langt kan du lagre brevet slik at du kan 

ta pauser (forklares senere). Ikke klikk på «Done» før alle sidene er overført. 

 

 Teksten skal gjengis bokstavrett selv om det er åpenbart at den inneholder feil. 

 Språkform, dialektord og feilstavelser skal beholdes som de er skrevet. 

 Bokstavering på ord, navn og steder skal beholdes slik skribenten selv har skrevet.  

 Nummerering av spørsmål transkriberes slik meddeler har skrevet dem.  

 Markér sidetall der teksten skifter side.  
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 Tegnsetting skal gjengis slik meddeler har skrevet.  

 Avsnitt i teksten markeres med dobbelt linjeskift.  

 Understrykninger og overstrykninger skal også transkriberes. (Bruk: 

https://www.piliapp.com/cool-text/strikethrough-text/ eller bruk verktøyene i Word).  

 Notater utenfor teksten transkriberes som notat i skarpe klammer: [Notat: goro til jul]. 

Skarpe klammer lager du slik: Hold ned «alt gr» (til høyre for mellomromtasten) + 

parentesstart for [ og parentes slutt for ]. 

 Tegninger/illustrasjoner beskrives i skarpe klammer: [Figur] eller: [Figur: tegning av 

goro].  

 Bevar staving, markering og linjeskift. Dersom bokstaver er skrevet i kolonner, 

transkriber dem linje for linje.  

 

Unntak:  

• Der ‘ø’ er skrevet med tødler, ‘ö’, eller f. eks. ‘u’ i håndskriften er skrevet med strek 

over, skrives en vanlig bokstav på tastaturet. 

• Der skribenten har brukt bindestrek i linjeskift, skal bindestreken ikke med i 

transkripsjonen.  

Tips! Pass opp for autokorrektur. Skru av stavekontroll slik:  

PC: Klikk Fil > Alternativer > Korrektur > fjern merket i boksen «fortløpende stavekontroll», 

klikk OK.  

MAC: Gå til Word-menyen og klikk «Innstillinger» > «Stavekontroll og grammatikk». Fjern 

merket for «Fortløpende stavekontroll» under «Stavekontroll» i dialogboksen. Fjern merket 

for «Fortløpende grammatikkontroll» under «Grammatikk». Lukk dialogboksen. 
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4 Jeg klarer ikke å tyde skriften – hva 

gjør jeg? 

Håndskrift kan være krevende å lese, men jo mer du leser, desto enklere blir det. Dersom 

enkeltbokstaver eller ord virker vanskelige, hjelper det å lese hele setningen. Betydningen til 

enkeltbokstaver og ord kommer ofte frem i sammenhengen. Der noe er spesielt vanskelig å 

forstå, kan du lete etter likhet med ord og bokstaver andre steder i teksten. Det kan hjelpe å 

forstørre de enkelte ordene (se bilde under). Et annet tips er å spørre en venn – to par øyne ser 

bedre enn ett. 

Der innholdet er uforståelig er det bedre med tomrom enn ren gjetning. Slike tomrom 

(lakuner) vises med «skarpe klammer» med tre prikker mellom: […] Der du antar at du har 

forstått innholdet, men er usikker, skriver du din antagelse i skarpe klammer: [slik].  
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5 Jeg vil ta en pause. Hvordan 

mellomlagrer jeg arbeidet mitt? 

Det er mulig for deg å ta en pause fra transkriberingen av en eller flere brev uten at du mister 

arbeidet du har gjort. Du gjør dette ved å først trykke på hjertet nede i høyre brevhjørne. Når 

hjertet er rødt kan du fortsette med å legge brevet i din personlige brevsamling. 

 

For å legge brevet i samlingen, trykk på boksen med strekene til høyre for hjertet (se bildet på 

s. 10). Gi brevet et navn i samlingen, som gir mening for deg. Eksempelvis navnet på 

personen som har skrevet brevet, med bostedsnavn. I vårt eksempel ble det «Bremanger av 

Øvrebotten». I beskrivelsen føyer vi til samlingen som brevet ligger i, «Plantenavn i 
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stedsnavn». Du kan huke av at samlingen din skal være privat. Trykk deretter «Add 

collection». 

 

Etter pausen kan du finne brevene du har lagret ved å trykke på profilnavnet ditt øverst oppe i 

høyre hjørne. Mitt profilnavn er «LUKANO». Da vil du se en fane der du kan velge 

«Collections». 
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I samlingen kan det ligge flere brev du har lagret. Trykk på dokumentet du vil jobbe videre 

med nå. 
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Deretter må du trykke på det igjen. 

 

Rull ned til nederst på siden og trykk på «return to classyfying» for å fortsette 

transkriberingen.  
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Du kan nå fortsette transkriberingen av brevet. 

 

Når du er ferdig med et brev, kan du klikke "Done" og evt. fortsette med neste. Det er ikke 

mulig å endre på en transkribering etter at du har klikket "Done". 

Hvis du opplever problemer eller har spørsmål, send en e-post til l.n.olsen@khm.uio.no  

 

mailto:l.n.olsen@khm.uio.no

