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Dette skal vi lære i dag

• Planlegge et litteratursøk

• Lage en “søkestreng”

• Å bruke databaser

• Hvordan få tilgang til fulltekst

• Kildekritikk

• Litt om EndNote



Eksempeloppgave



Før du kan sette i gang med søket ditt, må du 

finne ut hvilke deler oppgaven din består av. 

Problemstillingen skal deles inn i aspekter, som 

sammen utgjør kunnskapsgrunnlaget til 

oppgaven.

Vi deler opp problemstillingen vår i «aspekter», eller 
undergrupper, byggeklosser, elementer.

Skritt 1: Inndeling av aspekter



Eksempel på aspekter

Selvmordsforsøk Legemidler Overdose Resept

«Får pasienter som har forsøkt 
å ta livet sitt med 
medikamenter utskrevet mer 
eller mindre medikamenter 
etter forsøket?»



I oppgaven du skriver om selvmord og 

medisinering, ønsker du å søke mer spesifikt 

etter forskningsartikler. I databasen PsycINFO

kan du finne dette, man hva skal du søke etter?

1) Vi fyller kolonnene med relevante søkeord til 
hvert «aspekt». For å få flest mulig relevante treff, 
lister vi opp alle aktuelle faguttrykk for temaet. Vi 
må huske bøyinger og forskjeller mellom britisk og 
amerikansk.

Skritt 2: Finne søkeord



Ordnett.no

• UiO har tilgang til en rekke ordbøker

• Nyttig for å finne synonymer og oversettelser 

til søkeord



Søketeknikker - Frasesøk

Hvis du søker på et uttrykk som består av flere ord, så 

bør du søke på «frasen». Ved å bruke anførselstegn 

rundt uttrykket/frasen unngår du at databasen gir deg 

treff på ordene på ulike steder i sammendraget.

Eks: «drug therapy», «suicide attempt»





Finn søkeord

Selvmordsforsø

k

Legemidler Overdose Resept

«Suicide

attempt»

Drug Overdose Prescription

«Suicide

attempts»

Drugs Overdosing Prescriptions

Suicidal «Antidepressant

drugs»

Overdoses Prescribing

«Attempted

suicide»

«Drug therapy» Self-poisoning

«Attempted

suicides»

Medication «drug abuse»

Medications



Søketeknikker - Trunkering

Trunkering, fra engelsk trunk – stamme, er å søke på 

alle ulike endelser av et ord. Som regel er 

trunkeringstegnet stjerne * .  Et søk på suicid* vil gi treff 

på suicide, suicides, suicidal, suicidic etc.

Tips: Prøv trunkeringssøket på Ordnett.no om du er i tvil 

om du får med irrelevante treff. Eks: prescri*

Les mer/repeter

Sokogskriv.no



Bruke trunkeringstegnet

Selvmordsforsøk Legemidler Overdose Resept

«Suicide attempt» Drug Overdose Prescription

«Suicide

attempts»

Drugs Overdosing Prescriptions

Suicidal «Antidepressant

drugs»

Overdoses Prescribing

«Attempted

suicide»

«Drug therapy» Self-poisoning

«Attempted

suicides»

Medication «drug abuse»

Medications



Bruke trunkeringstegnet

Selvmordsforsøk Legemidler Overdose Resept

«Suicide

attempt*»

Drug* Overdos* Prescription*

Suicidal Medication* Self-poisoning Prescribing

«Attempted

suicide*»

«drug abuse»



Søketeknikker – Boolske operatorer 

(AND, OR, NOT)

Les mer/repeter

Sokogskriv.no



Kombinere med OR – før

Selvmordsforsøk Legemidler Overdose Resept

«Suicide

attempt*»

Drug* Overdos* Prescription*

Suicidal Medication* Self-poisoning Prescribing

«Attempted

suicide*»

«drug abuse»



Kombinere med OR – etter

Selvmordsforsøk Legemidler Overdose Resept

«Suicide

attempt*»

Drug* Overdos* Prescription*

OR OR OR OR

Suicidal Medication* Self-poisoning Prescribing

OR OR

«Attempted

suicide*»

«drug abuse»



Kombinere med AND - før

Selvmordsforsøk Legemidler Overdose Resept

«Suicide

attempt*»

Drug* Overdos* Prescription*

OR OR OR OR

Suicidal Medication* Self-poisoning Prescribing

OR OR

«Attempted

suicide*»

«drug abuse»



Kombinere med AND - etter

Selvmords

forsøk

Legemidler Overdose Resept

«Suicide

attempt*»

Drug* Overdos* Prescription

*

OR OR OR OR

Suicidal AND Medication* AND Self-

poisoning

AND Prescribing

OR OR 

«Attempted

suicide*»

«drug abuse»



Sette opp en søkestreng

• Bruk parenteser!

(X OR Y) AND (Z OR N)

Vår eksempelstreng:

((«suicide attempt*» OR suicidal OR 

«attempted suicide*») AND (drug* OR 

medication*) AND (overdos* OR self-poisoning

OR «drug abuse») AND (prescription* OR 

prescribing))



Utføre søket - Databaser

Fagsiden for psykologi er startstedet for 

databaser:



Hvordan få tilgang?

• Se etter lenker i databasene.

– Google Scholar – for å få lenker til UBs tilganger i 

databasen må du være påkoblet UiOs nett. 

Hjemmefra: view.uio.no – eller søke opp artiklene 

i Oria.

– PsycINFO:
Ingen fulltekst tilgjengelig i Oria? Logg på for å bestille kopi.



Kildekritikk - film

• https://www.ub.uio.no/bibliotekene/uhs/uhs/v

eiledningsfilmer/index.html

https://www.ub.uio.no/bibliotekene/uhs/uhs/veiledningsfilmer/index.html


Kildekritikk – peer review

• Alle anerkjente fagtidsskrifter og forlag som 

utgir faglitteratur, har såkalt fagfellevurdering 

av manuskripter før de utgis.

• Gjøres av andre fagpersoner – vanligvis to. 

Disse kommer med anbefalinger om 

manuskriptet bør publiseres eller ei og til 

eventuelle endringer som bør gjøres for at 

manuskripter skal holde en faglig akseptabel 

standard.

(Hentet fra Astrid Andersons kurs om redelig bruk av kilder til masterstudenter i sosialantropologi) 



Kildekritikk – Tellekantsystemet, NSD

Tellekantsystemet er en modell som gir institusjonene uttelling for 

vitenskapelig publisering i autoriserte forlag eller tidsskrift.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) definerer hvilke forlag og

tidsskrift som er autorisert.

snl.no/tellekantsystemet

https://snl.no/tellekantsystemet


Kildekritikk – Tellekantsystemet, NSD

«For å gi uttelling i tellekantsystemet må forskning publiseres i

godkjente vitenskapelige kanaler, det vil si i bøker utgitt på

autoriserte forlag eller i autoriserte tidsskrifter. De autoriserte

publiseringskanalene deles inn i to nivåer, nivå 1 og nivå 2, hvor

hensikten er at de 20 % mest fremtredende og innflytelsesrike

publiseringskanalene krediteres som nivå to. Publikasjoner på nivå

2 gir flere publiseringspoeng og dermed større økonomisk uttelling

enn nivå 1. Det er Universitets- og høgskolerådet som godkjenner 

formidlingskanaler på begge nivå.» (Store Norske Leksikon) 

snl.no/tellekantsystemet

http://snl.no/Universitets-_og_h%C3%B8gskoler%C3%A5det
https://snl.no/tellekantsystemet


Kildekritikk – Tellekantsystemet, NSD

Det er lurt å sjekke om tidsskriftet er autorisert av UHR om man er 

i tvil om kilden kan brukes.

Nivå 1 = autorisert.

Nivå 2 = topp 20 % av de autoriserte.

Dette sjekkes i databasen NSD (lenket til på fagsiden)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside


Kildekritikk – Impact Factor

Gjennomsnittlig antall ganger artikler 

fra et gitt tidsskrift er sitert (siste 2 år).

The measure of the frequency with 

which the ”average article” in a journal 

has been cited in a particular year.

Sjekkes i Journal Citation Reports –

lenke på fagsiden



Kildekritikk – Impact Factor

Eksempel:

Journal of Personality and Social Psychology sin 
Impact Factor 2018: 5,919

Tidsskriftet har publisert:

103 artikler i 2016.

94 artikler i 2017.

SUM:  197

Siteringer i 2018 til artikler fra Journal of
Personality and Social Psychology publisert i:

2016 =687

2017 = 479

SUM:   1166

1166 (siteringer til nyere artikler)

197 (antall nyere artikler)      = 5,919





Akademisk skrivesenter



Avslutningsvis..

• Kontakt meg gjerne – kontaktinfo på fagsiden 

for psykologi

• Lenke til denne presentasjonen: 

https://www.ub.uio.no/fag/psykologi/kurs/kurs

-i-litteratursok-psykologi-v21.pdf

https://www.ub.uio.no/fag/psykologi/kurs/kurs-i-litteratursok-psykologi-v21.pdf

