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Bachelorppgaven

Utvikle forskningsspørsmål og problemstillinger
Videreutvikle en forståelse av temaet og 
problemstillingen du har valgt
Hva som allerede har blitt gjort, forsket på om 
emnet
Hvordan dette har blitt forsket på?
Hvilke tema som kjennetegner 
emnet/området(ene) du plasserer deg selv 
innenfor? 



Du skal finne relevant faglitteratur som 
dekker disse spørsmålene

• Hva vet vi om dette emnet/denne 
problemstillingen?

• Hva slags teorier/perspektiver har blitt brukt for å 
forklare/forstå/gjøre rede for emnet?

• Hvilke metoder/metodologier har blitt brukt for å 
framskaffe kunnskap?

• Hva er disse metodenes/metodologienes styrker 
og svakheter?

• Hva er nøkkelspørsmål på feltet?
• Hvilke kunnskapshull eksisterer om dette emnet?



Ulike kilder til kunnskap

Øvelse

Ta en kikk på arket og tenk i to-tre minutter på 
egenhånd – gå så sammen to-og-to og ranger 
kildene





Å søke etter faglitteratur

• En svært viktig del av en vitenskapelig 
arbeidsmåte –

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

• Du finner litteratur av god faglig kvalitet ved å 
bruke faglige begreper og søketeknikker

• Biblioteket er din støttespiller og veileder i 
denne prosessen!



Ulike sjangre – ulike kvaliteter

• Forskningsartikler (fagfellevurdert, nivå 1, 2)
• Akademiske bøker (forfattet av forskere)
• Fagartikler og oversiktsartikler (håndbøker mv)
• Paper: upublisert materiale fra forskning
• Rapporter: ikke akademiske tekster 

(oppdragsforskning mv.) Masteroppgaver mv.
• Avisartikler: Finner du i nyhetsdatabaser som 

Factiva (internasjonalt), NBs digitaliserte avisarkiv 
(de fleste norske trykte aviser), Atekst (norske 
medier)





Oria

§ Discovery tool og portal til norske fag- og 
forskningsbibliotek

§ Lett å finne fram på flere måter, men databasene 
(eks. Sociological Abstract) gir deg mer spisset 
informasjon fordi de er innrettet etter fag og har 
emneord-tesauruser.

§ Basene er lagt opp etter prinsipper om bolske
operatører (OG/ELLER/IKKE – AND/OR/NOT og 
emneord (fagbegreper)



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.



I Oria søker vi både på norsk og 
engelsk

• (subkultur* ELLER "sub-culture*") 

• Trunkeringstegnet *  benyttes for å søke på 
stammen av begrepet (blog* = blogg, 
blogging, bloggskriving, bloggskrivere, 
bloggosphere, osv.)

• «Mass media»



Eksempel på en søkestreng

Hva finnes av forskning om gutter og gaming -

(spillkultur ELLER spillere ELLER "gaming culture" 
ELLER gamer ELLER gaming ELLER videospill) OG 
(boys ELLER gutter ELLER kjønn ELLER gender) 
OG (identitet ELLER identity)



Tema
Subkultur, kjønn og sosial endring 
Emne: Hiphop feminisme 
Gruppe: kvinnelige artister

Feminisme, feminism, hiphop rap, 
kvinnelige hip-hop artister, female
hip-hop artists, female rappers, 
kvinnelige rappere, sosial endring, 
social change osv.

Hvordan er dette emnet forsket på?
Hva vet vi om dette emnet?
Hvilke metoder brukes i 
forskningen?



Endelig! Dere kan søke på egne 
prosjekter!



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

Spørsmål videre? 


