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Hva lærer du på dette kurset? 

• Hva biblioteket kan tilby deg 

• Hvordan du får tak i bøker og artikler 

• Hvordan referere 

• At det ikke er farlig å spørre 

 



Et UB, mange bibliotek 

http://www.ub.uio.no/


Studentbiblioteket Sophus Bugge 



Studentbiblioteket Sophus Bugge 



Hva kan du bruke biblioteket til? 

• Låne pensumbøker 

• Finne øvrig litteratur: 
• Ordbøker, oppslagsverk, tidsskrifter, skjønnlitteratur m.m. 

• Leseplasser 

• Grupperom 

• PC-er 

• Printere og skannere 

• Få hjelp til litteratursøk og kildebruk 

• Arrangementer 

 



Studentkort: adgang, låne, skrive ut 



Grupperom må reserveres 



Oppskrift på reservering 



Bøkene våre 

• Faglitteratur på bachelornivå, men også mye 

annet! 

• Vi kjøper inn minst to eksemplarer av alle 

pensumbøker 

• Et eksemplar er kun til bruk i biblioteket  

• Du kan låne ordbøker til eksamen 



Hvor står boka? 



UiO.no 

https://www.uio.no/




Oppsummering om Oria: 

• Oria er dit du går for å finne bibliotekets 

ressurser 

• I Oria kan du søke etter bøker, tidsskrifter, 

artikler, filmer osv. 

• Ved å logge deg på kan du bestille bøker og 

ha oversikt over lånene dine 

• Bruk kartet for å se hvor boka står på hylla 

 



Tilgang hjemmefra 

• Mange av bøkene og artiklene du finner 

online er betalt av universitetsbiblioteket 

• Utenfor campus må du logge på med 

brukernavn og passord 

 



Du kan lese mer om tilgang hjemmefra på ub.uio.no 



Kildekritikk 



Hvor bør en lete? UB anbefaler: 

• Oria 

• Google Scholar fremfor Google 

• Faglige databaser 

 

Hvorfor? – Kvalitetssikret informasjon 

- Kildehenvisninger 

- Fagfellevurdering 

- Forskning 

 



Kildekritikk – CRAAP-testen  

• Currency – Er forskningen oppdatert? 

• Relevance – Er den relevant for deg og ditt 

nivå? Hvem er målgruppen? 

• Authority – Hvem er forfatteren? 

• Accuracy – Hvor kommer informasjonen fra? 

• Purpose – Hva er hensikten med 

publikasjonen? 

 

https://libguides.ioe.ac.uk/evaluating/craap 

https://en.wikipedia.org/wiki/CRAAP_test 

https://libguides.ioe.ac.uk/evaluating/craap
https://libguides.ioe.ac.uk/evaluating/craap
https://en.wikipedia.org/wiki/CRAAP_test


Fagfellevurdering – 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)  

 



Fagsider 

Under fanen vi kaller Fagsider finner du lenker 

til blant annet viktige databaser og nettsider 

innen ditt fag 

 

 

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


Referering og  

akademisk etterrettelighet 



Kildebruk: Akademisk fellesskap 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no 

«If I have seen further, it is by 

standing on the shoulders of 

giants» (Isaac Newton, 1676) 

Forskning må være 

beviselig og verifisert av 

andre 

 

En vitenskapelig tekst må 

vise hvor kunnskapen 

kommer fra 
 

Les mer: 
https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/ 

https://www.uio.no/studier/eksamen/kildebruk/ 

 

 

 

https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/
https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/
https://www.uio.no/studier/eksamen/kildebruk/


Hva er en referansestil? 

Et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere 

informasjon om kilder, referanser, dokumenter. 
 

 

 



Hva er en referansestil? 

Et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere 

informasjon om kilder, referanser, dokumenter. 
 

 

 Henvisning i teksten: 

 

 (Forfatter, årstall, sidetall) 

 

 

I referanselista / litteraturlista: 

 

 Forfatter, A. A. & Forfatter, B. B. (Årstall). Tittel (utg.). 

 Utgivelsessted: Forlag 



Hva er en referansestil? 

Et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere 

informasjon om kilder, referanser, dokumenter. 
 

 

 Henvisning i teksten: 

 

 (Gullestad & Killingmo, 2013, s. 35) 

 

 

I referanselista / litteraturlista: 

 

 Gullestad, S. E. & Killingmo, B. (2013). Underteksten: 

 Psykoanalytisk terapi i praksis (2. utg.). Oslo: 

 Universitetsforlaget. 



Søk og skriv – skriveverktøy på nett 

sokogskriv.no 



Søk og skriv – Referansestiler og 

publikasjonstyper 



Motsetning? 

 

• Være kreativ og selvstendig 

• Ha en ”egen stemme” 

• Komme med et originalt 

bidrag 

 

• Vise at man har satt seg grundig 

inn i tidligere forskning på feltet  

• Henvise til autoriteter innenfor 

feltet 



Akademisk skrivesenter 

Skrivesenteret holder til i 1. etasje i  

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus. 



Akademisk skrivesenter 



Det viktigste 

• Studentkort = adgang/låne/skrive ut 

• Oria = der du finner kvalitetssikret litteratur 

• Bibliotekets fremste oppgave er å hjelpe dere 

å gjøre det best mulig på eksamen og å 

skape et godt læringsmiljø 

• Spør oss! 



Takk for oppmerksomheten! 


