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Lære å finne relevant litteratur og kilder 

Minst en japanskspråklig kilde – kanskje må man søke i japanske databaser og kataloger. 

- Oria 

- Internasjonale databaser og japanske databaser, avis, oppslagsverk 

- Google scholar  

- Google – nyttig å sjekke stavelser på forskjellige språk, lesemåte på japansk osv. 

- Søk og skriv 

Vi kan anskaffe litteratur om vi ikke har. Men man må beregne god tid. Derfor er det sikrere å bruke 

kilder som du har tilgang. Eventuelt justere problemstilling etter litteratur du ha tilgang. 

Søking 

Oria først og fremst, og andre databaser 

1. Avansert søk med «Alt» 

2. Velg «Emne» 

3. Trunkering* for å få flere treff 

Tips til enkle og avansert søk i Oria. (men også brukes same prinsipp i andre baser) 

Om treffelist blir omfattende, avgrense med fasett eller modify. 

Fagfellevurdert artikkel- akademisk kvalitetssikret kilder. 

Søkeord: 

Bruk forskjellige variasjoner. Eventuelt lage list eller noter slik at du er sikker hva du har søkt. (f.eks. 

skjema som deles ut i time.) 

1. norsk ord 

2. engelsk ord 

3. japansk transkribert med alfabet 

4. japansk: både kanji og hiragana, eventuelt katakana  

Japansk kan brukes også i Oria. Men ofte engelsk og norsk gir betre treffelista. 

Databaser (de fleste finnes i fagside): 

IBSS (International Bibliography of the Social Sciences) 

MLA(Modern Language Association of America) – dekker japansk litteratur, språk og medier osv.  

 

CiNii – japansk base for artikler, bøker og avhandlinger 

J-stage – japansk fulltekst database 

JapanKnowledge – japansk oppslagsverk og e-bøker. Inneholder tidsskriftet «週間エコノミスト»  

 

Atekst- norsk avisbase (Søk database i Oria) 

Japansk avis – Asahi, Yomidasu Rekishikan, Nikkei, Japan Times 

Keesing’s World News Archive 

 

https://www.ub.uio.no/bruk/sok-i-hele-biblioteket/oria-hjelp/tips-til-enkle-og-avanserte-sok.html


Wikipedia: Du kan ikke referere i oppgave. Men du kan bruke for å få inspirasjon eller videre lesing.  

 

 
 

Google Scholar vs Library Databases 

Gjerne bruke Google og Google scholar. Men du må være klar over hva some er forskjell. F.eks. det er 

nyttig raskt når du vet forfatterenavn og tittel.   

 

https://libguides.ucmerced.edu/wri10_koehler/google_scholar_library_databases

 

https://libguides.ucmerced.edu/wri10_koehler/google_scholar_library_databases
https://libguides.ucmerced.edu/wri10_koehler/google_scholar_library_databases

