
 

 

Mikroøkonomen – termbase for mikroøkonomi 

Etter tildeling av midler fra Programutvalget for bachelorutdanningen (PBU), Institutt 
for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK), Institutt for samfunnsøkonomi 
(SAM) samt småforskmidler fra Forskningsrådet (NFR), har det nå blitt utarbeidet en 
termbase for faget mikroøkonomi (norsk-engelsk terminologi). 
 
Termbasen består av grunnleggende mikroøkonomiske begreper med tilhørende norsk 
(bokmål) og engelsk terminologi. Basen inneholder i underkant av 650 begreper.  
 
Mikroøkonomen er hovedsakelig rettet mot studenter, forelesere og forskere, og er tenkt 
å skulle bli en læringsressurs som gjøres tilgjengelig for NHHs bachelorstudenter. Den er 
nå elektronisk tilgjengelig med definisjoner/forklaringer og begrepsrelasjoner i en 
prøveperiode hvor den må gjennomgå en faglig kvalitetssikring.  
 

Innhold 

Termbasen er bygget opp på bakgrunn av pensumlitteratur benyttet for studenter på 
universitets- og høyskolenivå, supplert med annen engelskspråklig litteratur og norske 
fagbøker. Videre har internettkilder blitt benyttet til å lete fram manglende termer eller 
til å finne begrepsforklarende informasjon. Utgangspunktet for utvelgelsen av begreper 
har vært lærebøkenes egne glossarer ut fra en antagelse om at disse vil gi en oversikt 
over de mest sentrale, grunnleggende begrepene i faget. Et noe mer omfattende utvalg 
har likevel blitt tatt med i basen. Alle kilder, inkludert internettressurser, fremkommer 
med referanse i termbasens redigeringsmodus. 
 
I arbeidet med termbasen har det blitt utviklet et grensesnitt for internettbasert visning 
av og søk i dataene. Oppslagene i basen er begrepsbaserte, i samsvar med terminologisk 
teori og metode. Det vil si at det er selve meningsinnholdet i faget som er representert i 
de ulike oppslagene i basen, som dermed i utgangspunktet er språkuavhengige. Til nå er 
norske (bokmål) og engelske termer tatt med, men basen kan lett utvides til flere språk 
og målformer (f.eks. nynorsk). En meldingstjeneste for kommentarer knyttet til de 
enkelte termpostene er også utviklet. 

Videre arbeid 

Arbeidet med Mikroøkonomen er tenkt videreført i prosjektet TERMBASE NHH, som har 
som mål å utvide termbasen til de økonomisk-administrative fagområdene som er 
relevante for NHH. Det teknologiske grensesnittet og funksjonene i basen vil også bli 
videreutviklet. 
 
 
For mer informasjon om Mikroøkonomen, kontakt prosjektansvarlig Marita Kristiansen, 
tlf. nr. +47 55 95 92 82, marita.kristiansen@nhh.no. 
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