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Agenda

Læringsmål: 

1. Tilegne seg teori og metodikk for litteratursøk (time 1)

2. Kjenne til sentrale jusfaglige kilder og databaser (time 2)

3. Vite om anbefalt henvisningspraksis og sitatbruk (time 3)



Praktiske tips til kildesøk

1. Kom i gang tidlig og sett av nok tid

2. Ha en bevisst plan (søkestrategi)

3. Ta utgangspunkt i problemstillingen din

4. Søk underveis i skriveprosessen

5. Dokumenter søket underveis, og ikke vent med å henvise

6. Søk så uttømmende som mulig – men vit også når du bør 

stoppe
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Serendipitet – kunsten å oppdage det uventede
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Fra Ordnett.no:



Søkestrategi
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Analyser
problemstillingen

Formuler
søketermer

Kombiner
søketermer

Identifiser
relevante kilder

Utfør søk i alle
relevante baser

Evaluer
søkeresultatet



Analyse av problemstillingen

• Hva spør problemstillingen etter? Er den spisset nok?

– Identifiser rettslige spørsmål

– Delproblemstillinger

– Tilgrensende problemstillinger

• Hvilke typer kilder trenger du, og hvor bør du søke?

– Rettslige primærkilder

– Juridisk litteratur

– Internasjonale og utenlandske rettskilder
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Spissing av problemstilling

• Eks. 1 «Min problemstilling handler om asylrett»

• Eks. 2 «Min problemstilling handler om asylbarn»

• Eks. 3 «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?»

• Eks. 4 «Hva sier EMD om hvilke hensyn som skal tillegges 

vekt i vurderingen av om et enslig asylbarn skal få innvilget 

asyl?»
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Formuler søketermer

Hvordan finne gode søketermer?

• Fra rettslige primærkilder, f.eks. lovtekst

• Fra jusfaglig litteratur, f.eks. lovkommentarer

• Wikipedia / Store Norske Leksikon

• Ordnett.no (inneholder jusfaglig ordbok)

Husk: Søketermene bør være pregnante, dvs.:

- Meningsbærende

- Gi høy sjans for treff

- Treffer problemstillingen20.08.2018 9



Skjematiser søketermer
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Søkeord
Mulige søkeord Synonymer/alternative 

termer

Evt. termer på andre språk



Søkespråk

• Kombinasjonssøking (boolske søk) 

– (x AND y) eks. asylbarn AND oppholdstillatelse

– (x OR y) eks. barn OR mindreårig

– (x NOT y) eks. asylsøker NOT barn

• Frasesøk («x y») – eks. «enslige asylbarn»

• Trunkering (a*, a?) – eks. asyl* (dekker asylrett, asylbarn, 

asylsøker, osv.)
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Kombiner søketermer
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AND/OG OR/ELLER NOT/IKKE



Kombiner søketermer
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a

b AND c

a AND b OR c

a AND (b OR c)

(a OR b) AND (c OR d)

Med trunkering og frasetegn:

(«a» OR b*) AND (c* OR «d»)



Kombiner søketermer

Søkestreng 1

Søkestreng 2

Søkestreng 3

Søkestreng 4

Søkestreng 5

Søkestreng 6

Søkestreng 7

Søkestreng 8
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Identifiser relevante kilder

• Rettslige primærkilder, f.eks.:

– Lover

– Forarbeider

– Rettspraksis

– Forvaltningspraksis

• Sekundærkilder, f.eks.: 

– Lovkommentarer

– Jusfaglige bøker

– Tidsskriftsartikler og serier

Tips: Let etter oversiktslitteratur
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Evaluering av søkeresultatet

• Belyser kildene problemstillingen?

• For mange eller for få treff? Ulike måter å justere:

– Legg til eller fjern søkeord

– Kombiner søkeordene annerledes

– Bruk filtreringsfunksjoner i basene

• Har du sjekket alle relevante kilder?

• Når har du nok kilder?

20.08.2018 16



Skaff oversikt over mulige kilder

• Fulltekstdatabaser vs. rene bibliografiske baser

• Bruk http://www.ub.uio.no/jus/ for oversikt

– Gå til Databaseoversikt

• http://juridisk.net/: Emneportal for juridiske nettsider. Mange 

utenlandske rettskilder.

• Kurssidene http://www.ub.uio.no/kurs-

arrangement/kurs/programmer-emner/jus/emnesok-

masteroppgave/index.html

• Rettskildeguiden: 

https://www.ub.uio.no/fag/jus/jus/rettskilder/
20.08.2018 17

http://www.ub.uio.no/jus/
http://juridisk.net/
http://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/kurs/programmer-emner/jus/emnesok-masteroppgave/index.html
https://www.ub.uio.no/fag/jus/jus/rettskilder/


Velg ut riktig database

Database Innhold

Lovdata Norske rettskilder og litteratur

Rettsdata Norske rettskilder og litteratur, lovkommentarer

Oria Trykte og digitale kilder i Universitetsbibliotekets samlinger, samt fra 

andre norske fagbibliotek

Google Scholar Internasjonal akademisk faglitteratur

Idunn Norske jusfaglige tidsskrift

Norart Referanser til artikler i norske og nordiske tidsskrift

DUO Masteroppgaver, doktoravhandlinger og forskningsartikler produsert 

ved Universitetet i Oslo

Atekst Arkiv over nyhetssaker fra norske og nordiske medier

Westlaw Hovedvekt på angloamerikanske rettskilder og tidsskriftlitteratur, men 

også kilder fra hele verden
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Hvordan henvise?

• Sett deg inn i Juridisk biblioteks anbefalinger: 
http://www.ub.uio.no/skrive-
publisere/referere/fag/rettsvitenskap.html

• Chicago Manual of Style: 
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

• Ikke en absolutt fasit – ingen felles norsk eller internasjonal 
standard.

• Det viktigste er å tilstrebe:

– Entydighet

– Redelighet

– Konsekvens
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Referansehåndteringsverktøy
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Sitatbruk

Direkte sitat (referat): Ordrett gjengivelse av en kilde

Indirekte sitat (parafrase): Selvstendig omformulering av 

meningsinnholdet i en kilde
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Eksempel på henvisning



Eksempel på henvisning (markert)



Eksempel på oppføring i kildeliste



Fotnoter
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Note 1: Går til ordet Kjøpsrett

Note 2: Går til ordet Avtalerett

Note 3: Går til hele setningen



Hvordan dele inn kildelisten?

Eksempel på inndeling:

Litteraturliste (bøker, artikler, nettsider, m.m.)

Lov- og forarbeidsregister

Norske lover

Norske forarbeider

Internasjonale traktater

Domsregister

Norsk rettspraksis

Rettspraksis fra EMD
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Juridisk litteratur

Fotnoten:

Eckhoff (2001) s. 40

Fliflet (2005) note 78

Michalsen (2004) s. 23

Litteraturliste:

Eckhoff, Torstein, Rettskildelære. 5. utg ved Jan E. Helgensen, Oslo: Universitetsforl., 

2001.

Fliflet, Arne og Anine Kierulf. (2014) "Kommentar til Grunnloven" i Norsk 

Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata [Sitert 09.01.2018]

Michalsen, Dag, "Hva er "europeisk rettskultur?" Tidsskrift for rettsvitenskap Årg. 117 

(2004), s. 20-49.
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Lover og forarbeider
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Fotnote:

Straffeloven § 147a

Åndsverksloven §§ 1 og 11 til 13

NOU 1983:15 s. 45

Prop. 149 L (2010-2011) s. 56

Lov- og forarbeidsregister:

1902 Lov 22 mai nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov 

(straffeloven)

1961 Lov 12 mai nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. 

(åndsverksloven)

NOU 1983:15 Planlov.

Prop. 149 L (2010-2011) Lov om papirverdifond.



Rettspraksis

Fotnote:

Rt. 1975 s. 220, på s. 221

Rt. 2007 s. 1308, i avsn. 42

HR-2016-2264-A, i avsn. 39

Domsregister:

Rt. 1975 s. 220

Rt. 2007 s. 1308

HR-2016-2264-A
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Øvelse: Sitat med fotnote

Følgende kilde er en EMD-dom med tittelen «Case of Selmouni

v. France», som finnes i HUDOC.

Lag en fullstendig henvisning til denne formuleringen (lag sitat, 

fotnote og innførsel i kildeliste):

…the Court considers that certain acts which were classified in the

past as “inhuman and degrading treatment” as opposed to “torture” 

could be classified differently in the future.



Løsningsforslag I

I Selmouni-dommen uttalte EMD at «the Court considers that certain

acts which were classified in the past as “inhuman and degrading

treatment” as opposed to “torture” could be classified differently in 

the future.»1

1 Selmouni v. France avsn. 101

Domsregister (under internasjonal dommer):

Selmouni v. France The European Court of

Human Rights, Strasbourg, 

28. juli 1999
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Løsningsforslag II

I Selmouni-dommen1 åpner EMD for at handlinger som tidligere har 

vært klassifisert som “inhuman and degrading treatment” i 

motsetning til “torture” vil kunne klassifiseres annerledes i fremtiden.

1 Selmouni v. France avsn. 101

Domsregister (under internasjonale dommer):

Selmouni v. France The European Court of

Human Rights, Strasbourg, 

28. juli 1999
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