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Hva er gode kilder?

• Stole på kilden

• Nøytral kilde

• Juks eller slurv? 

• Egnet for ditt formål



Søk i 

ORIA



Hvordan finne 

en pensumbok i 

Oria? 

Parsons, Craig (2007): How To Map 

Arguments in Political Science. Oxford: 

Oxford University Press 

http://uio.oria.no/
http://uio.oria.no/
http://uio.oria.no/
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HumSam-biblioteket



UB i ny drakt

Begge foto: UiO, Sofie Barth



Studentkortet

• Lånekort

• SiO-sentret



Kollokvierom = grupperom

• mail.uio.no

• Caldendar

• New event
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Oppslagsverker

• Faglige leksika 

• Ordbøker

• Håndbøker

• Bakgrunnsstoff

• ...



IESBS
2015-utgave



Søk på «IESBS» i 

Oria

Både trykt og 

digitalt!

http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI21100
http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI21100
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Leksikon - fagkunnskap i kortform

• God start

• Gir oversikt

• Signerte artikler

• Oppgir kilder

• Anbefalt videre lesning

• Korte artikler - Du sparer tid



Et leksikon – fagkunnskap i kortform

• Lese deg opp på et nytt emne?

• Gir deg oversikt

• En god start

• Massevis i biblioteket
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Noen startsteder 

• Oria

• Google Scholar

• Faglige databaser

… men også flere! 
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Akademisk skriving – hva er det?

• Din oppgave en øvelse i akademisk skriving

• En vitenskapelig tekst må vise hvor 

kunnskapen kommer fra

• Litteraturliste

• Å referere korrekt 



Hvorfor må vi referere til kilder?

• Lettere for leseren

• Bygger på eksisterende kunnskap

• Anerkjenner andres arbeid

• Viser deg nysgjerrig

• «Behersker» faglitteraturen



Unngå plagiat

• Ved å referere korrekt kan du unngå 

anklager om plagiat



«Hensikten med kildehenvisning er at du 

skal gjøre det så lett som mulig for 

leseren å finne frem til den kilden du har 

brukt. Det er grunnleggende for 

akademisk arbeid at leseren kan 

kontrollere at du har dekning for det du 

sier. Åpenhet og kontrollerbarhet, eller at 

leseren kan ha mulighet til å "kikke deg i 

kortene", er avgjørende for vitenskapelig 

praksis.»

Fra nettsiden «Sitat- og kildebruk ved 

SV-fakultetet»
https://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriveråd/sv.htm

l



Skrive oppgave …

• Legg en plan for søkingen

• Vær realistisk mht hvor stor oppgaven skal være

• Innleveringsfrist?

• Finn GODE kilder



Akademisk skrivesenter



Søk og skriv – skriveverktøy på nett

sokogskriv.no





Kahoot

• https://bit.ly/2PLpyAf

https://bit.ly/2PLpyAf
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