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Naiv forestilling eller (våt) ønskedrøm?

• Etablerte standarder i medisin (Cochrane)
• World Wide Web og Google fra 1990-tallet
• Databaser tilgjengelig på Internett

• Naive forestillinger blant humsam-forskere? 
• Bibliotekarer som ønsker å selge inn biblioteks-

verktøy?
• Mangelfulle metadata og emneordregistre à la MeSH



Humord-registeret

https://www.ub.uio.no/bruk/sok-i-hele-biblioteket/emneord/humord/om-tesaurusen.html



https://www.ub.uio.no/om/prosjekter/avsluttet/fagbibliotek-og-systematiske-
oversikter/systematiske-litteratursok-ub.pdf

https://www.ub.uio.no/om/prosjekter/avsluttet/fagbibliotek-og-systematiske-oversikter/systematiske-litteratursok-ub.pdf
https://www.ub.uio.no/om/prosjekter/avsluttet/fagbibliotek-og-systematiske-oversikter/systematiske-litteratursok-ub.pdf




Nytt av humsam-
systematiske søk 
siden 2016? 🧐



Eksempler på humsam-henvendelser:

Henvendelse fra forsker i Bergen i 2016



«Jeg skal holde databasen IbsenStage løpende oppdatert på Ibsen-
forestillinger over hele verden, og trenger hjelp til å lage et søk som 
henter informasjon om nye oppsetninger. Jeg har nå søkt på Ibsen + 
(‘teater’ på ulike språk + 2017), men dette fanger ikke opp alt. Søket 
kan gjerne inkludere skuespilltitler på ulike språk. Det ville være en 
fordel å kunne sile ut gamle treff sånn at listen blir overkommelig, 
siden søket må gjentas ca. en gang i måneden.»

Henvendelse fra forsker ved Ibsensenteret i 2017



Drømmen om å støvsuge all kunnskap

Google hele World Wide Web 
for å finne «alt» om Ibsen ?

Hva fins egentlig på WWW 
og hva crawles det i ???



ESSENSIELT - Systematiske rutiner og transparent metode:

Utfordring med stabile tilganger (arkiver og kontakter...)



Nordiske språkvitere:

Vi ønsker en full 
oversikt (bibliografi) 
over all forskning på 
nordisk 
skriftkultur/sakprosa.

Henvendelse fra nordisk forskergruppe 2020



Metode - ESSENSIELT:

• Å avgrense scope
• Å søke systematisk (IKKE det samme som

et litteratursøk til en systematisk oversikt 
(«systematic review»)

• Å søke med komplekse søkestrenger med 
trunkerte emneord og BOOLSKE 
operatørerer er IKKE en fruktbar vei å gå for 
humsam-fag

• Å være transparent om metode





https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/hva_vet_vi_om_kunstig_intelligens_og_likestilling.pdf

https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/hva_vet_vi_om_kunstig_intelligens_og_likestilling.pdf








https://kjonnsforskning.no/nb/2020/10/kan-kunstig-intelligens-pavirke-
likestillingen

https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/hva_vet_vi_om_kunstig_intelligens
_og_likestilling.pdf

https://kjonnsforskning.no/nb/2020/10/kan-kunstig-intelligens-pavirke-likestillingen
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/hva_vet_vi_om_kunstig_intelligens_og_likestilling.pdf


Min metode for humsam-fag:

• Discovery tools (f.eks. Oria, Dewey, åpne hyller)
• Bibliografier, fagdatabaser, åpne akriver
• Google, Google scholar, Google: cited by
• Referansegrupper
• Kontakte og søke på aktuelle forskere
• Håndsøk
• FORSKNING, FORSKNING, FORSKNING

Jfr. litteraturgjennomgang («literature review») for å kartlegge et felt



https://www.ub.uio.no/om/ansatte/uhs/uhsfagstudier/ang/index.html
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