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HumSam-biblioteket 



Samlingene 



Biblioteket som arbeidsplass 

Begge foto: UiO, Sofie Barth 



Biblioteket som arbeidsplass 

• Fleksible arbeidsplasser 

• Kollokvierom 

• PC’er 

• Print, kopi, skanning 

• Hjelp til søk og referering 

• «Houston», IT-hjelp 

  

 

Åpningstider 

Man-tors: 8-22 

Fre:  8-20 

Lør:  10-18 



Studentkort = lånekort 



ub.uio.no 

 



Kollokvierom 



Pensumbøker i Oria – uio.oria.no 

 

Parsons, Craig (2007). 

How To Map Arguments in 

Political Science. 

Oxford: Oxford University Press.  

 

 

Tips: Bruk kartet i Oria! 



Logg på for å bestille / reservere 



Tilgang til artikler og e-bøker utenfor 

campus 



Kildekritikk 



Kvalitetssikret informasjon 

 

• Kildehenvisninger, referering 

 

• Fagfellevurdering (peer review) 

 

• Forskning 



Er dette gode kilder? 

• Google 

• Google scholar 

• Wikipedia 

• Oria 

• Faglige databaser 

 



Fagsider – ressurser innen ditt 

fagområde 



Tips: 

• Utvis kritisk sans ved bruk av Google og Wikipedia 

• Gjør deg kjent med Oria, fagressurser, biblioteket 

 

• Bruk flere søkekilder, metoder, verktøy 

• Bygg på søkeferdighetene dine over tid 

 

• Velg søkestrategi og verktøy etter behov 

 





Fra SV-fakultetets nettsider om kildebruk: 

 «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.» 

 

 «Det er viktig at du er konsekvent og bruker kun én stil i 
teksten din.» 

 

 «Hvis det ikke er en anbefalt stil på et emne, vil vi at du 
bruker APA-stilen» 

  

sv.uio.no/studier/ressurser/skriveråd/sv.html 

https://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/sv.html


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. 



sokogskriv.no 



Søk og skriv – Referansestiler og 

publikasjonstyper 



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: 
http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriveråd/sv.html 

 

 

 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriveråd/sv.html
http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriveråd/sv.html


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 biblioteket 

og tilbyr veiledning til studenter i akademisk 

skriving og oppgaveskriving. 

 



Akademisk skrivesenter 



Oppsummering 

• Biblioteket som arbeidsplass 

 

• Gjør deg kjent med flere søkekilder, metoder 

og verktøy – (etter behov). 

 

• For kildebruk og referering: sokogskriv.no 

 

• Spør oss! 



Quiz 

• https://play.kahoot.it/#/k/4d09abfd-57f3-4f76-

ae2c-a510038ae4f6 

https://play.kahoot.it/#/k/4d09abfd-57f3-4f76-ae2c-a510038ae4f6
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