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Hvordan søke etter litteratur
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• Definer problemstillingen din
• Tema

• Planlegg søket
• Kjenne til ulike søketeknikker & 

strategier





Google – Fordeler og ulemper!

Fordeler Ulemper



Hvorfor kan jeg ikke
bare bruke ?
• Trefflisten er tilpasset deg basert på:

• tidligere søk, kjønn, geografi, etc. 
• Husker du hva du googlet sist?

• Du vet ikke hvordan trefflisten er rangert

• Ukjente kilder
• Hva får du treff i?

• Hvor ofte blir det oppdatert

• Google er en robot, mens databaser bruker mennesker!

• Bruk gjerne for nyere akademiske kilder og 
spesifikke artikler, om du vet hva artikkel du er på jakt
etter..
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Før vi søker…

• Problemstillingen
• tema for oppgaven

• Husk at du skal svare på
problemstillingen
• Hva type informasjon trenger du for å 

svare på den?
• Hvor er det naturlig å lete etter denne

typen informasjon? 
• Hvordan finner du det?



Hva type informasjon trenger jeg? 



Hva bør du mest 
sannsynlig ha med?
• Teori
• Definisjoner
• Bakgrunn/historie
• Andres undersøkelser
• Dagsaktuelt 
• Statistikk



I hvilke kilder kan du 
finne det du trenger?
• Lærebok
• Tidsskrifter
• Avisartikler
• Rapporter
• Statistikk
• Avhandlinger
• Nettsider
• Annet



Hvordan finner jeg det som er 
relevant?



Strategier for å finne litteratur

• Anbefalinger og tips
• Litteraturlister

• Fra bøker, artikler etc.

• Søke etter litteratur 
• Kjennskap til ulike databaser
• Kjennskap til ulike søketeknikker
• Utøve kildekritikk



Hvilke kilder bør jeg søke i? 



Ulike databaser dekker ulike behov!

DEMO



Hvordan søker jeg?



Lag en plan for søkingen
• Emneord/søkeord
• Språk
• Bransje eller fagområde
• Geografisk område
• Litteraturtype
• Tidsperiode
• Aktuelle databaser og nettsider

• Noter – Hva har jeg søkt på, og hvor!



Søk …
Finne de gode emneordene

• Fagterminologi
• Bransjespråk
• Norsk/engelsk

• Ordnett.no
• Synonymer

• Relaterte ord

• For å finne de gode emneordene er det 
viktig å kjenne fagområdet!! 



Søk …
Få eller ingen treff?

• Endre eller utvide søket

• Skrivefeil?

• Riktig språk?

• Trunkering = å søke på ordstammen
• Eks: Lede* - få treff på Leder, Ledelse, 

ledelseskultur, Ledelsestekinkk…
• Eks: Strikk* - få treff på Strikke, 

Strikkeblogg, strikkebok, strikkepinner …

• Andre søkeord / synonymer
• Eks: Diabetes OR sukkersyke
• Eks: Styring OR Ledelse



Søk…
For mange treff?

• Kombinere flere søkeord: bruk AND/NOT
• Ledelse AND Kultur AND

Organisasjonsutvikling

• lean NOT diet 

• Frasesøk: «søk på ordene i en bestemt 
rekkefølge»
• “Personnel management”

• Bruk avgrensningsmulighetene i 
databasene.



Oria og andre databaser

• Bruk avansert søk
• Kombiner ulike søkeord (AND/OR/NOT)
• Bruk feltsøk og velg hvor du vil søke
• Bruk avgrensinger som basene tilbyr

• Årstall, fagfellevurdert (Peer-reviewed), 
type kilde …

• Tips: Lag kontoer i de basene du kan, da kan
du logge deg inn og lagre søkene dine!



Ta kontakt om du lurer på noe! 
E-post: ub@uis.no
https://www.uis.no/nb/bibliotek/apningstid

mailto:ub@uis.no
https://www.uis.no/nb/bibliotek/apningstid
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