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Finne kilder og litteratur til din masteroppgave 
Av Hilde Westbye og Lars André Flaten, Juridisk bibliotek ved Universitetet i Oslo. 

Sist oppdatert: 10. januar 2017. 

I masteroppgaven på 5. studieår skal du selv velge en juridisk problemstilling og så svare på denne på 

en god akademisk måte. Et sentralt mål i arbeidet er at du selv finner de rettskildene som du trenger 

for å svare på problemstillingen du har valgt. 

Her kan du lese om hvordan du kan identifisere rettskildene du trenger, utforme ulike søkestrategier 

for å finne rettskildene, og konkrete tips til hvordan du søker mest mulig effektivt i relevante baser.  

Hvilke rettskilder trenger du?  
De fleste som skriver masteroppgave vil trenge både primærkilder (lover, forarbeider, dommer, 

traktater, direktiver osv.) og sekundærkilder (juridisk litteratur). Hvilke primærkilder og 

sekundærkilder du trenger til din masteroppgave avhenger helt av problemstillingen du velger.  

Det er viktig at du formulerer en mest mulig presis problemstilling før du setter i gang med å søke. 

Drøft med veilederen din. Er problemstillingen for snever eller vid? Har problemstillingen tilknytning 

til andre emneområder? Dette har betydning for hvordan du skal legge opp søkene etter litteratur og 

primærkilder. 

Det er viktig at du skaffer deg en god oversikt over hva som har blitt skrevet tidligere innenfor 

emneområdet og hvilke primærkilder som er relevante for din problemstilling. Et utgangspunkt kan 

være å sette deg inn i oversiktslitteratur, som kan være: 

 Et kapittel i en innføringsbok for det aktuelle emneområdet.  

 En vitenskapelig artikkel om det aktuelle emneområdet. 

 En lovkommentar til en aktuell lov eller lovbestemmelse.  

Slike kilder inneholder referanser til hva som tidligere har blitt skrevet og til primærkilder som er 

relevante å undersøke videre. Ofte vil du finne hvilke forfattere som er sentrale på området. Disse 

kildene kan også gi deg oversikt over terminologi og alternative ord og uttrykk som brukes.  

Hvordan finner du kildene du trenger? 
Å søke etter rettskilder på nettet kan være både krevende og frustrerende. Vi anbefaler å planlegge 

søkene, nedenfor finner du søkestrategier som kan effektivisere søkingen i databasene og bidra til at 

du bruker kun nødvendig tid til denne delen av oppgaveprosessen.  

Følg en søkestrategi 
En søkestrategi er en fremgangsmåte for å finne rettskilder du trenger for å svare på 

problemstillingen du har valgt. Det finnes flere søkestrategier du kan bruke. Det er ingen vanntette 

skott mellom søkestrategiene, og det er vanlig å veksle mellom ulike søkestrategier. 
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Søkestrategi 1: Søke på referanser 

En vanlig søkestrategi er å søke på referanser du allerede har. Hvis du for eksempel har lest en 

innføringsartikkel for et relevant tema eller en kommentar til en relevant lovbestemmelse, og denne 

inneholder referanser til andre kilder som virker relevante for problemstillingen din, så bør du søke 

på disse kildene. 

Ved å følge referanser kan du dessuten identifisere sentrale forfattere som skriver innen området. 

Videre kan det være en nyttig måte å identifisere alternative ord og uttrykk som du kan bruke til 

senere søk.   

Vær oppmerksom på at denne søkestrategien ofte ikke gir de nyeste dokumentene, og at du bør 

prøve andre strategier for å holde deg oppdatert. 

Søkestrategi 2: Søke på sentrale forfattere 

En annen søkestrategi er å søke på sentrale forfattere, det vil si forfattere som regnes som eksperter 

innen området. Du kan identifisere disse forfatterne på mange måter, for eksempel å lese 

oversiktslitteratur, følge referanser, høre med veileder, søke på det aktuelle området i basene, osv. 

Søk på disse forfatternes navn for å se hva de har skrevet og sjekk ut referanser i deres dokumenter. 

Søkestrategi 3: Søke på søkeord 

En tredje søkestrategi er å søke på relevante søkeord og ulike kombinasjoner av disse. Et søkeord, 

også kalt søketerm eller emneord, er ord og uttrykk som beskriver et tema eller en problemstilling. 

Hvilke søkeord du velger å søke med i en base har stor betydning for hvor mange treff du får og hvor 

relevante de er.   

 

De første søkeordene henter du vanligvis rett fra temaet eller problemstillingen. Derfor er det viktig 

å formulere en presis problemstilling, eller i det minste avgrense temaet, før du begynner å søke. 

Finn deretter synonymer, søk i ordbøker, søk på internett etc. Skriv alltid ned hvilke søkeord du 

bruker. 

Søk effektivt i basene 
Hvordan du søker etter kilder har avgjørende betydning for hvor mange treff du får og hvor relevante 

de er. For å søke mest mulig effektivt bør tenke nøye igjennom hvilke baser du søker i, hvilke søkeord 

du søker på, og hvilket søkespråk du søker med. 

Søk i relevante databaser 

Innen rettsvitenskapen finnes det mange databaser å søke i. Kast ikke bort verdifull tid på å søke i 

«feil base». Skaff deg en oversikt over hvilke rettskilder du trenger og gjør deg kjent med hvilke 

databaser du finner disse. Husk at ikke alle rettskilder finnes elektronisk i databaser. Det fremdeles 

mye litteratur som ikke finnes elektronisk, men du må lete i databaser for å lokalisere trykte 

eksemplarer. 

 

På Juridisk biblioteks fagressursside (www.ub.uio.no/jus) finner du lenker til de mest brukte basene 

innen norsk rettsvitenskap. Vær oppmerksom på at noen databaser inneholder dokumenter i 

fulltekst, mens andre bare inneholder referanser til dokumenter, det vil si opplysninger om hvor du 

finner dem fysisk. Enkelte databaser kan inneholde begge deler. 
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For å finne ut hvilke databaser Universitetsbiblioteket abonnerer på, klikk på [Databaser] under [Våre 

søketjenester], velg Jus under kategori og klikk på [Søk]. Du får en liste over basene som er relevante 

for jus. Eller du kan velge underkategori.  

En database som kan hjelpe med å finne juridiske nettsider og databaser som er tilgjengelige gratis 

på Internett er Juridisk nettviser (www.juridisk.net). Søk i denne for å finne nettsider og databaser i 

henhold til ditt emneområde, ønsket rettskilde eller jurisdiksjon. 

Tabell 1: Oversikt over mye brukte baser 

 

Mulige databaser, 

nettsider og lignende å 

søke i 

Beskrivelse 

Atekst (søk opp i 

«Databaser») 

Arkiv for en stor andel norske aviser og et utvalg magasiner og 

tidsskrifter. Inneholder avisartikler. Bruk til for eksempel: avgrense, 

finne aktuell problemstilling, finne eksempler (vil ikke passe til alle 

problemstillinger).  

DUO  Universitetet i Oslos vitenarkiv. Inneholder blant annet 

masteroppgaver som er sensurert ved UiO. 

ORIA Biblioteksbasen til Universitetet i Oslo. I fanen Bøker + artikler ved 

UiO søker du i katalogen til UiO. Her får du treff på trykte titler og på 

elektroniske titler. 

I fanen Bøker i norske fagbibliotek søker du i samkatalogen til over 

hundre norske fag- og forskningsbibliotek. Her får du kun treff på 

trykte titler. 

Norart  Norsk database for fagartikler, ikke fulltekst (1980-). 

Idunn Nordisk database for akademiske tidsskrifter. Inneholder et utvalg 

årganger av 17 juridiske tidsskrifter, blant annet Jussens Venner, Lov 

og Rett, og Tidsskrift for Rettsvitenskap. 

Gyldendal Rettsdata Norsk juridisk database. Rettsdata er bygget opp rundt Norsk 

lovkommentar, hvor mange norske lover og deres 

enkeltbestemmelser er kort kommentert av juridiske forfattere. 

Rettsdata inneholder alle gjeldende norske lover, samt et bredt 

utvalg lovforarbeider og rettspraksis. Basen har også et utvalg e-

bøker. 

Lovdata  Norges største juridisk database. Lovdata Pro inneholder blant annet 

lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, EØS-rettskilder, og 

juridiske artikler. Basens store styrke er systemet med 

krysshenvisninger mellom rettskildene, noe som gjør det enkelt å 
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finne tilhørende rettskilder, f.eks. rettspraksis til en lovbestemmelse. 

Basen har enkelt søk, avansert søk, og kronologisk register 

Stortinget.no 

Stortingsforhandlinger 

1814-2005 

Stortingets nettside. Inneholder informasjon om aktuelle saker, 

lovgivningsprosessen og saksgangen i Stortinget, samt proposisjoner, 

innstillinger og referater i fulltekst tilbake til 1995.  

Inneholder også databasen Stortingsforhandlingene 1814-2005 som 

inneholder skannede utgaver av serien Stortingsforhandlingene. I 

mange år (1814-2009) ble alle proposisjoner og innstillinger samlet i 

denne serien.  

Se bloggpost: 

https://juridiskbibliotek.wordpress.com/2015/06/24/sokeveiledning-

norske-forarbeider-og-stortingsdokumenter-pa-nett/  

Regjeringen.no Regjeringens nettside. Inneholder dokumenter, nyheter osv. fra 

regjering og departement.  

Google scholar 

(www.scholar.google.no) 

Googles søkemotor for vitenskapelige tekster. Når du er pålogget 

UiO-nettverket kan du søke i mye (særlig engelskspråklig) juridisk 

litteratur som også UiO abonnerer på.  

Karnov Danmark Danmarks største juridiske database. Inneholder danske lover, 

forarbeider, rettsavgjørelser, m.m.  

Bibliotek.dk Tidsskriftsartikler fra Danmark (ikke fulltekst) 

Karnov Sverige Sveriges største juridiske database. Inneholder svenske lover, 

forarbeider, rettsavgjørelser, m.m. 

Artikelsök Tidsskriftsartikler fra Sverige (ikke fulltekst) 

Westlaw Next 

Westlaw UK 

Westlaw er en amerikansk juridisk database. Inneholder 

primærkilder fra blant annet USA og Storbritannia.  

For å søke på juridiske tidsskriftsartikler: søk i [Databaser] under 

[Våre søketjenester], i søkefeltet «navn», skriv inn Westlaw, klikk på 

[søk]. Velg Westlaw Next, når du har logget deg på, velg World 

journals i høyre kolonne, klikk på «Advanced» til høyre for 

søkefeltet. «Connectors and Expanders» angir hvilket søkespråk 

Westlaw bruker. 

 

 

Søk med alternative søkeord 

Hvilke søkeord du velger å søke med i en base har stor betydning for hvor mange treff du får og hvor 

relevante de er. Begrepsbruken varierer mye i juridiske tekster og det er ikke uvanlig at ulike 

https://juridiskbibliotek.wordpress.com/2015/06/24/sokeveiledning-norske-forarbeider-og-stortingsdokumenter-pa-nett/
https://juridiskbibliotek.wordpress.com/2015/06/24/sokeveiledning-norske-forarbeider-og-stortingsdokumenter-pa-nett/
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fagforfattere bruker ulike ord om samme fenomen. Søkeord som er gode å bruke i én database, kan 

være mindre gode i en annen. Derfor vil det ofte være nødvendig å finne alternative søkeord til 

søkeordene du har hentet rett fra problemstillingen.  

 

Det er ikke alltid så enkelt å komme på alternative ord og uttrykk til søkeordene du allerede har. En 

måte er å undersøke hvilke begreper som brukes i den juridiske litteraturen, dommer og forarbeider. 

En annen måte er å slå opp i ordbøker og Jusleksikon1 for synonymer. I noen tilfeller vil det også være 

relevant å finne søkeord på andre språk, for eksempel engelsk. 

 

Under finner du et skjema som heter «Fra tema til emneord» som du kan bruke dersom du trenger 

hjelp til å finne alternative søkeord å søke på.  

 

Tabell 2: fra tema til emneord 

Fra tema til emneord 
Mulige emneord Synonymer/alternative termer Evt. termer på andre språk 

Enslige asylbarn 

 

 

 

Barnets beste 

 

Enslige mindreårige asylsøkere 

Barn  

flykninger  

asylrett 

 

 

 

Utlendingsloven UNE UDI 

Child asylum seekers 

unaccompanied child asylum 

seekers 

uledsagede mindreårige 

asylansøgere (dansk) 

the best interest of the child 

Eksempel på skjema til hjelp for å tenke ut og skrive ned aktuelle søkeord, eksempelet er ikke uttømmende, det finnes mange flere ord å 

søke på 

Søk med relevant søkespråk 

Hvilket søkespråk du bruker i en database har betydning for hvor mange treff du får og hvor 

relevante de vil være. Vær oppmerksom på at ulike databaser ofte krever ulike måter å søke på. Tre 

vanlige teknikker for å spesifisere et søk er frasesøk, trunkering og kombinasjonssøk.  

Frasesøk er å bruke anførselstegn rundt ord for å få treff på den spesifikke rekkefølgen ord står i, og 

ikke treff hvor ordene er adskilt fra hverandre.  Eksempel: «barnets beste» «enslige mindreårige 

asylsøkere» 

Trunkering er å søke med åpen endelse. I noen baser (som Oria) må at du sette inn et tegn etter 

ordet, typisk stjerne, for å søke med åpen endelse. Eksempel: enslig* mindreårig* asylsøker*. I andre 

databaser (som Lovdata) skjer trunkeringen automatisk.  

                                                           
1 John Gisle, Jusleksikon, 2010. Finnes også i Ordnett, en database som UiO abonnerer på. Finnes via 
[Databaser]. 
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Kombinasjonssøk er å lage spesifikke kombinasjoner med de søkeordene eller de frasene som du 

har. Ved hjelp av såkalte knyttord som f.eks. AND, OR, NOT forteller du basen hvordan søkeordene 

skal kombineres. Eksempel: (enslig* AND asylbarn*) OR (enslig* AND mindreårig* AND asylsøker*) 

Loggfør søkene dine 
Det kan være nyttig å skrive opp hvordan du søkte i de forskjellige databasene. Du kan lage et skjema 

hvor du fyller inn aktuell database, søkeord og søkespråk du brukte, og indikere hvor mange treff du 

fikk, samt eventuelt skrive ned de relevante treffene du fikk.  

Database Søkeord og søkespråk Søkeresultat/referanser 

Lovdata   

Rettsdata   

 

Husk referansehåndtering underveis 
Relevante treff etter søk i databaser skrives ned som fulle referanser til litteraturlisten. Indiker gjerne 

sidetall du har funnet relevante argumenter du vil bruke i oppgaven. Anbefalt fremgangsmåte for 

henvisninger og litteraturliste på jus, se denne nettsiden: http://www.ub.uio.no/skrive-

referere/referansestiler/rettsvitenskap.html 

Eksempel på planlegging og fremgangsmåte for søk etter kilder 
Her får du et eksempel på planlegging og fremgangsmåte for søk etter kilder.  

Problemstilling:  

Hvilke asylbarn får bli i Norge, og hvilke får ikke? Hvilke hensyn blir tillagt vekt i vurderingen av om et 

enslig asylbarn får innvilget asyl i Norge? 

Aktuelle rettskilder:  

Utlendingsloven (§28 og §38). Forarbeider til utlendingsloven, dommer, rundskriv fra 

departementene, rundskriv og praksis, samt andre dokumenter fra UDI. Praksis og andre 

dokumenter fra UNE. Litteratur i form av bøker og tidsskriftsartikler. Internasjonale rettskilder, som 

barnekonvensjonen(artikkel 3) osv. 

Ny utlendingslov trådte i kraft i 2010, noe som får betydning både for søk etter kilder og ved 

vurderingen av hvilke kilder som er mest aktuelle for bruk i oppgaven. 

Finne bøker for å få en oversikt over emneområdet: 

Ekempel på søk i Oria: Velg fanen «Bøker i norske fagbibliotek», prøv ordene utlendingsrett, 

utlendingsrett og barn, barnekonvensjonen, eksempel på litteratur fra trefflisten som kan være 

relevante: 

 (Ved søk på ordet: utlendingsrett) Bunæs, Runa, Kristin Ottesen Kvigne og Bjørn Vandvik 

(red.), Utlendingsrett, 2004.  

 (Ved søk på ordet: barnekonvensjonen) Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten 

Sandberg (red.), Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge, 3. utg., 2016.  
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  (Ved søk på ordene: asyl* barn*) Sandberg, Kirsten, Asylsøkende barns rettigheter, I: 

Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og 

Kirsten Sandberg (red.), 3. utg., 2016, s. 299-338. 

 (Ved søk på ordene: utlendingsrett barn*) Sahitovich, Amina, Prinsippet om barnets beste i 

utlendingsrettslig sammenheng : en studie av barnets beste i utlendingsretten med 

utgangspunkt i teori fra Agamben og rettsliggjøring, 2012. 

Er alle disse aktuelle? For eksempel er den siste på lista av Amina Sahitovich en rettssosiologisk 

masteroppgave. Siden min problemstilling handler om vilkår for opphold er det ikke sikkert dette er 

relevant litteratur. Den første boken i lista er fra 2004, altså en stund før den nye loven trådte i kraft, 

noe jeg må vurdere i forhold til hvordan jeg bruker den i oppgaven min. 

Andre oversiktsressurser: 

 Kommentarutgaven til utlendingsloven på kommentarutgaver.no 

 Norsk lovkommentar i Gyldendal rettsdata. Utlendingsloven. Sjekk datoen for når 

kommentaren er oppdatert. Nye rettskilder kan ha kommet til etter denne datoen. Men 

kommentaren kan gi en fin oversikt over et utgangspunkt til hvilke rettskilder som er 

relevante ved tolkningen. Følg referanser. 

 Lovdata: Gå inn i lovteksten til utlendingsloven, konvensjonstekst til barnekonvensjonen og 

se hvilke rettskilder det henvises til i krysslenkingen i Lovdata. 

 Sjekke nettsider: For eksempel nettsidene til UNE og UDI 

Søkestrategi for spesifikk problemstilling. Hvilke databaser kan være aktuelle å søke i: 

 Atekst (Norges sentrale aviser: eksempler til oppgaven/ytterligere spissing av problemstilling) 

 Lovdata (primærkilder og litteratur) 

 Rettsdata (primærkilder og litteratur) 

 Idunn.no (fulltekst tidsskriftartikler) 

 Norart (referanser til tidsskriftartikler – ikke fulltekstsøk) 

 Regjeringen.no/stortinget.no (særlig for aktuelle endringer i regelverk etc) 

 duo.uio.no (for masteroppgaver skrevet etter 2003 i fulltekst), masteroppgavene søkes også 

via google scholar og Oria 

 Google/google scholar 

 FN sine sider om menneskerettigheter, andre internasjonale organisasjoners nettsider osv. 

Eksempel på en søkestrategi ved søk på nye tidsskriftsartikler: 

Jeg ønsker nye artikler som omhandler min problemstilling i forhold til norsk rett. Aktuelle databaser: 

Idunn.no, Norart, Lovdata, Google scholar, Oria. Ord det kan være aktuelt å søke på: asyl* barn* 

utlendingslov* mindreårig* vilkår* barnekonvensjon* osv.  

Eksempel på utført søk i Idun: enslig* mindreårig* asylsøker* barnekonvensjon* utlendingsloven* 

Et av treffene som kan være relevant: Bendiksen, Lena Renate L. og Trude Haugli, «Hvor ble det av 

gutten? En analyse av Ashok-saken, Rt. 2009 s. 1261», Tidsskrift for Familierett, arverett og 

barnevernsrettslige spørsmål (2010), s. 60-80. (Sitert fra Idunn.no) 
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Eksempel på utført søk i Google scholar: asylsøkere barn utlendingsloven "barnets beste" 

Hvis jeg vil finne ut om det er skrevet noe i forhold til internasjonal rett kan Google scholar og 

Westlaw være aktuelle databaser å søke i(på for eksempel engelsk språk). I Google benyttes ikke 

trunkering. Westlaw har et eget søkespråk, som finnes når du velger avansert søk i databasen. 

Eksempel på utført søk i Google scholar(1): ("unaccompanied child asylum seekers " OR "child asylum 

seekers") AND "the best interests of the child" 

Eksempel på utført søk i Google scholar(2): "asylum seekers" "the best interests of the child shall be a 

primary consideration" (denne siste søkefrasen er ordrett slik barnekonvensjonen lyder i forhold til 

vurderingen rundt barnets beste). 

Eksempel på en søkestrategi når jeg ønsker rettspraksis: 

Jeg ønsker nye dommer fra Høyesterett: Jeg velger å søke i Lovdata fordi jeg synes denne databasen 

gir meg best kontroll på at jeg har funnet de mest relevante dommene. Jeg velger å søke via 

henvisning til lovtekst, utlendingslovens §38. Jeg kan også velge å søke på ord i lovteksten i emne-

feltene i Lovdata, men siden jeg blant annet ønsker en tolkning av utlendingslovens §38, tror jeg 

lovhenvisning-søket er et mer presist søk. Rettspraksis før 2008-loven kan være aktuell, derfor bør 

søket også omfatte gammel lovs bestemmelse. Denne finnes i lovspeilet til 2008-loven. Hvis du er 

usikker på hvilken paragraf som har vært diskutert i forhold til din problemstilling kan du for 

eksempel trunkere etter lovens nummer og kombinere med søk på ord i emnefeltet. 

Database Søkeord og søkespråk Søkeresultat/referanser 

Lovdata 
Avansert søk 

Lovhenvisningsfeltet: lov-2008-
05-15-35-§38, lov-1988-06-24-
64-§8 

13 treff (per 6. jan 2017) 

Lovdata 
Avansert søk 

Emnefeltet: (barn*, 
mindreårig*) + enslig* 
Lovhenvisningsfeltet: lov-2008-
05-15-35-§38, lov-1988-06-24-
64-§8 

 

Lovdata 
Avansert søk 

Emnefeltet: (barn*, 
mindreårig*) + enslig* 
Lovhenvisningsfeltet: lov-2008-
05-15-35*, lov-1988-06-24-64* 

 

Lovdata 
Hurtigsøk 

asyl* /6/ enslig* 
Avgrens i venstre kolonne 
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Kilder 
Søk & Skriv, Søketeknikker (19. august 2016), http://sokogskriv.no/soking/soketeknikker/ [Sitert 9. 

januar 2017]    

Tuseth, Bård og Nikolai Winge. Masteroppgaven i juss – kort forklart. Oslo, 2014. 

Juridisk bibliotek, Universitetet i Oslo, Rettsvitenskap (JUR5030/5060) - Allment emnesøk for 

masteroppgaveskrivende (2017) http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/kurs/programmer-

emner/jus/emnesok-masteroppgave/ [sitert 9. januar 2017] 

Andre nyttige nettsider 
Juridisk bibliotek, Universitetet i Oslo, Juridisk bibliotek: Blogg 

https://juridiskbibliotek.wordpress.com/  

http://sokogskriv.no/soking/soketeknikker/
http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/kurs/programmer-emner/jus/emnesok-masteroppgave/
http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/kurs/programmer-emner/jus/emnesok-masteroppgave/
https://juridiskbibliotek.wordpress.com/

