
Velkommen til biblioteket og kurs!

Fagreferent i nordisk og medievitenskap
Anne Sæbø
anne.sabo@ub.uio.no



Kort om HumSam-biblioteket (GSH)

Vi er ditt bibliotek
Vi har den største boksamlingen i Norge
-Scene HumSam
-Litteratursalongen
- Boklanseringer, debatter  
-Akademisk skrivesenter



To eksempeloppgaver

1. Diskuter forholdet mellom subkultur og kulturell 
endring

2. Det er ofte et aspekt av makt i kommunikasjon. 
Diskuter forholdet mellom kommunikasjon og 
makt i forhold til:

-Språk og hverdagskultur
-Mediespråk og mediekultur
-Smak/kulturelle stiler



OPPGAVE

Søk etter litteratur til en av de to oppgavene

Bruk 5 minutter



MENTIMETER

• Hvor søkte du?
• Hva funket best?



Å søke etter faglitteratur

• En svært viktig del av en vitenskapelig 
arbeidsmåte - forskningsprosessen

• Du får bedre karakter om du benytter solide 
faglige bidrag inn i din oppgave

• En forutsetning er at du lærer deg faglige 
begreper og søketeknikker

• Biblioteket er din støttespiller og veileder i 
denne prosessen!



OG

OR (ELLER i ORIA) - treff på et eller flere av søkeordene dine og der begge ord  
opptrer sammen (utvider)

AND (OG i ORIA- treff som viser bare der begge søkeord opptrer sammen (begrenser)

NOT (IKKE i ORIA) - tar bort emner du ikke vil ha med (men vær varsom)

ELLER

Søketeknikker: Søkeordskombinering

DETTE KALLES BOLSKE OPERATØRER. Se sokogskriv.no  for mer informasjon
Vi benytter også noe som kalles trunkeringstegn – ofte en * som betyr at vi søker på 
stammen av ordet.



Søking med «anførselstegn» gir treff på 
ord i rekkefølge (sammensatte ord eller 

frase)
Vi går til Oria og avansert søk

”kulturell kommunikasjon” gir bedre treff enn å søke på all 
litteratur som inneholder ett av ordene kulturell eller 
kommunikasjon

«narrativ analyse» gir færre (og bedre treff) enn narrativ 
analyse

Oppgave: Prøv selv og se forskjellen i treffene



I Oria søker vi både på norsk og 
engelsk

• (subkultur* ELLER "sub-culture*") 

• Trunkeringstegnet *  benyttes for å søke på 
stammen av begreper for å få med ulike 
endinger av begrepet (blog* = blogs, bloggere 
bloggskriving, blogging, bloggosphere osv.)



Oppgave: litteraturliste

• Du har blitt tildelt en emneoppgave. Til denne skal du 
nå finne mer litteratur enn det du har på pensulisten. 
Søk og finn 5 relevante referanser til 
forskningslitteratur (en kombinasjon av fagbøker og 
fagfellevurderte artikler). Før referansene inn i et Word 
dokument. Velg APA 7th som referansestil. Husk å 
sortere alfabetisk. Øverst formulerer du en passende 
tittel til oppgaveoverskrift.

• Lever den ferdige litteraturlisten i Canvas på slutten av 
økten. Innlevering av litteraturliste er en forutsetning 
for å få godkjent deltakelse denne dagen.

https://sokogskriv.no/referansestiler/apa-7th.html
https://uio.instructure.com/courses/30903/assignments/49345?module_item_id=350502


Ulike kilder til kunnskap

Øvelse

Ta en kikk på referanselisten. Diskuter i grupper 
og ranger kildene etter relevans og faglighet.









• Spør biblioteket – veiledning i skranke 
• Bestill en bibliotekar 
• Kontakt meg! anne.sabo@ub.uio.no
• Kom på kurs senere i studieløpet

Spørsmål videre? 


