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Oppgaver 
 

 

Basic: Mål: Du skal ikke tvile på noe av dette. 

1) Finn fram pensumlistene til dine emnekoder, og forsikre deg om at du klarer å finne 

litteraturen i Oria. Jobb gjerne sammen med sidemannen. Spør kursholder ved 

problemer. 

2) Logg inn i Oria, og se hvilke tjenester du har tilgang til. Legg merke til hvilken epost 

som ligger inne. Det er på denne du vil få meldinger om forfalte lån. 

3) Søk i Oria etter en fysisk bok. Bruk gjerne emneord fra egen problemstilling. Bytt 

mellom norske og engelske emneord i søket ditt. Skjer det noe med resultatene? Finn 

ut hvilket avdelingsbibliotek og etasje den står i. Hvordan ser du at en bok står på 

f.eks. Kriminologibiblioteket eller i Georg Sverdrups hus? 

4) Finn et e-tidsskrift fra en kjent pensumliste, ved hjelp av søkeboksen på fagsiden. 

Spm: hvorfor er det viktig å søke via bibliotekets nettside når du skal undersøke hva 

vi har tilgang på? 

Middels: Dette bør beherskes på Masternivå. 

1) Søk i minst tre av fagdatabasene fra fagsiden:  

https://www.ub.uio.no/fag/samfunn-politikk/statsvit/ 

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

 

2) Søk i nyhetsarkivet Factiva. Hva slags data finner du her? 

 

3) Finn tidsskriftet The Economist i Oria. Hvor står det, og har vi en digital tilgang? 

Fysiske biblioteket 

1) Gå til trallene bak i rommet. Gjør deg kjent med innholdet på trallene (For online 

deltakere Arket «Boktralle»). Søk opp flere av ressursene, og finn ut hvor i biblioteket 

de står. Finn registerbindet til The International Encyclopedia of the Social and 

Behavioural Sciences. Søk etter emneordene dine i registeret, og se hva du finner. 

Eksempler på oppgaver:  

https://www.ub.uio.no/fag/samfunn-politikk/statsvit/
https://www.ub.uio.no/fag/
https://www.ub.uio.no/fag/samfunn-politikk/statsvit/ressurser/booktrolleyarena2017.pdf
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Hvis relevant: Stortingsforhandlingene: Ta med et bind fra oppstillingen i 1. etg og 

sammenligne med stortingsarkivet eller "Statsmaktene" Hold gjerne fokuset på det 

smaleste bindet, som er Registeret. 

 

 Prøv deg fram i forhold til Haffner- registeret, og se om du kan finne igjen   

 saksnummeret i Innstillinger og Betenkninger, på databasen stortingsarkivet 

 eller "Statsmaktene" 

 Finn ut hvor i biblioteket Stortingsforhandlingene vanligvis står, eller hvordan 

 du kan bestille disse. Hvordan ser Oria- innførselen ut? 

Slå opp eller se i International Encyclopedia of Political Science og sammenligne med 

samme bok i Sage Knowledge.  

Flere forslag: Little green books.  

Economist. Osv Osv 

 

2) HumSam- biblioteket har grupperom i alle etasjer. Hvordan reserverer du plass? Bruk 

gjerne google, og finn fram til rett prosedyre. 

 

3) Hvis relevant: Lån en bok: Søk på emneord som ligger i ditt faglige interessefelt, og 

gå ut i biblioteket for å finne den. Sjekk at alt fungerer. Lånekort. Registrering av 

lånet. Hvor leveres bøkene etc. Alternativt, og dersom boken ikke befinner seg på 

Blindern, bestiller du i Oria, slik at boken sendes til ditt hjemmebibliotek ("HumSam 

Biblioteket"), og hentes her. 

 

4) Sjekk ut bøkene "The Europa Regional Surveys of the World", og se om du kan finne 

data som er relevante for deg. Slå opp en eller flere av titlene i Oria og se om du kan 

finne ut hvor i biblioteket de vanligvis står. Er det mulig å låne de hjem? 

 

 

"Vanskelig" 

5) Ta utgangspunkt i lenkene på fagsiden og finn ut hvordan man kan laste opp 

referanser fra baser som Oria og WOS. Prøv om du får tilgang til dataene uten å ta 

veien innom Endnote. 

6) Finn ut hvordan man kan lagre data fra statistikkressursene som OECD, UNData eller 

World Bank Elibrary (databasesøk i Oria på World Bank). Bør man velge excel eller 

et annet format? Begrunn valget. 
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