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Notat fra 
biblioteksundervisningen i 

FYS1120 

Litteratursøk 

I løpet av studiet kommer dere til å komme over situasjoner der dere må søke etter litteratur. I 

løpet av bachelorgraden kommer dere til å få bruk for dette av og til, men de av dere som 

velger å gå videre på en mastergrad kommer til å bruke relativt mye tid på å søke etter littera-

tur. Da er det en stor fordel å ha vært borti det på forhånd, slik at ikke alt er nytt på en gang. I 

oblig 2 kommer en av oppgavene til å innebære at dere gjør et lite litteratursøk, og at dere 

følger kravene til referansehåndtering.  

Bibliotekets fagsider 

Biblioteket har nettsider som er ment å hjelpe dere. På fagsiden i fysikk, som dere finner på 

ub.uio.no/fysikk, ligger det mye nyttig informasjon om hvordan man finner og bruker littera-

tur, og det er lenket til mange nyttige ressurser.  

Litteratursøk 

Når man søker etter litteratur så bruker man en eller annen form for søkemotor. I dagliglivet 

bruker man vanlig google-søk, mens når man søker etter vitenskapelig litteratur bør man bru-

ke mer spesifiserte søkemotorer. Den første mange støter på er Google Scholar, men man 

kunne godt brukt en annen søkemotor, slik som Scopus eller WebOfScience. Det er grovt sett 

to klasser av søkemotorer: Den ene er de som kjører en rangeringsalgoritme, slik som Google 

Scholar. I slike algoritmer kan søketreff som ikke inneholder alle søkeordene ende opp med å 

rangeres foran de som har alle søkeordene, basert på hva google har lagt inn i sin algoritme. 

Den andre klassen av søkemotorer er de som kun søker etter de ordene og kriteriene du har 

bedt om, slik som Scopus og WebOfScience. Her har man på en måte mer kontroll på hva 

man gjør. Det kan være både en fordel og en ulempe. Dersom man vet godt hva man er ute 

etter, og har blitt vant til å bruke slike søkemototer, så kan man få veldig gode treff raskt. Der-

som man ikke vet så godt hva man leter etter, så kan rangeringsalgoritmene til Google være 

til stor hjelp. Det kan være lurt å bruke begge deler. 

http://scholar.google.com
http://scopus.com
http://webofknowledge.com


2

Søkestrategier 

Når man begynner å søke, så må man nesten bare prøve seg fram. Søke etter et eller annet. 

Dette et eller annet kan være noe man har funnet fram til etter å ha snakket med noen, eller 

noe man har lest i en prosjektbeskrivelse, eller hva som helst. Deretter kan man begynne å 

jobbe videre med søket ut ifra handlingene som er listet opp her: 

- Bruke emneord (disse dukker opp i treffene) 

- Bruke tegnsetting og logiske operatorer som AND, OR og NOT 

- Bruke fnutter for å kun inkludere treff der spesielle ord står samlet 

- Ta i bruk fagterminologi. Dette er kanskje den viktigste og vanskeligste, særlig i star-

ten.  

Søkestrenger og søkespråk 

Hver søkemotor har sitt eget “språk” for hvordan man spesifiserer et søk. Det enkleste språket 

finner man i Google Scholar, der man bruker helt vanlig naturlig språk. I Google scholar går 

det helt fint å gi for mye informasjon i søkestrengen, siden Google scholar ikke er så streng på 

at alt man søkte på må finnes i artikkelen for at man skal få et treff. I Scopus derimot, må man 

passe på, for den er streng på at alt skal være med.  

Fagterminologi 

Fagterminologi er en mengde ord som er spesialord for et eller annet fagfelt, og som lar bru-

keren av ordene formulere seg mer presist enn dersom man kun hadde ord fra dagligtalen til 

rådighet. Den største utfordringen når man skal gjøre gode søk er å identifisere de riktige fag-

termene. Man har vanligvis en eller annen ide om hva det er man søker etter, men særlig når 

man er ny i et felt, så har man liten kontroll på hvilke fagtermer som brukes om dette “noe” 

som man har en ide om at man leter etter.  

Det er flere måter å gå fram på for å finne disse fagtermene. Men det som er sikkert er at man 

uansett må begynne med de ordene man har tilgjengelig inni hodet sitt for å formulere dette 

noe. Når man har gjort dette, kan man vanligvis gjøre en av to ting. Enten begynne å søke på 

de ordene man har kommet på, eller slå opp i ordbøker for å finne bedre ord med en eneste 

gang. Synonymordbøker kan være til stor hjelp, og ofte finner man ord som man egentlig har 

hørt, men som man ikke kom på med en gang.  

Når man så kommer i gang med søkingen, og begynner å få tilsynelatende relevante treff, så 

kan man begynne å plukke nye ord fra treffene. Hver artikkel man finner har gjerne en liste 
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med emneord som er mer eller mindre gjennomtenkte ord som forfatteren mener beskriver 

innholdet i artikkelen.  

Dette er en modningsprosess, men den kan akselereres veldig av å passe på å faktisk lese og 

å forholde seg aktivt til de emneordene som dukker opp når man driver med søking.  

Referanser 

Litteraturen har en helt spesiell plass i vitenskapen. Den er vårt kollektive minne. Alt skal 

kobles på litteraturen. Når man har gjort et forskningsarbeid, så må dette innpasses på riktig 

måte i forskningslitteraturen, slik at den skal bli mest mulig nyttig for andre som vil bygge vi-

dere på den. Dette gjør man ved å bruke referanser til hva andre har skrevet tidligere.  

Referansene har to funksjoner: For det første blir lettere å finne fram i litteraturen. Du kan be-

gynne med én artikkel, og så bruke referansene til å lete deg fram til det du egentlig er ute 

etter. Den andre funksjonen er å gi anerkjennelse til andre for deres bidrag til vitenskapen. 

Dette betyr også at man lager et skille mellom sitt eget bidrag og andres bidrag.  

Man må bruke referanser dersom man bruker andres arbeid i sitt eget arbeid, eller til å støtte 

oppunder eget arbeid. Arbeid uten korrekt referansebruk blir ikke godkjent. Det gjelder både 

artikler i tidsskrifter, doktorgradsavhandlinger, masteroppgaver, og i stor grad oppgaver på 

bachelornivå.  

For å få referansene riktig, bør man hele tiden ha følgende i bakhodet: Man skal bruke refe-

ranser når referanser er påkrevd, og man må sette inn referansen på en riktig måte.  

Når skal man referere? 

Under er en (ikke uttømmende) liste over når man skal referere. 

- Direkte sitat. Det vil si at du bruker et tekstutdrag fra en annen publikasjon.  

- Bruk av bilder, figurer, tabeller og datamateriale du ikke har produsert selv. 

- Definisjoner og ligninger du ikke har funnet opp selv. 

- Når du gjengir andres meninger. 

- Ved omskriving av andres tekster (Parafrasering). 

Hovedtemaet er at man alltid skal bruke en referanse når man skriver noe man ikke har fun-

net på selv. Det som kan komplisere det litt, er at forskjellige fagfelt har forskjellige tradisjo-

ner for hva man slipper å referere til. Gjennomgangstemaet er at man ikke refererer til selvføl-

geligheter. Om du er fysiker, så trenger du ikke å referere til Coulomb når du regner ut kraften 

mellom to ladninger, og er du biolog, så trenger du ikke å referere til Watson og Crick når du 
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snakker om dobbelhelixen i DNA-molekylet. Dette lærer man seg ved å lese en masse artik-

ler for å lære fagtradisjonene.  

Hva er kravene til en referanse? 

Det er generelt stor frihet i hvordan man kan referere. Det er kun to absolutte regler: Referan-

sen skal inneholde nok informasjon til at leseren kan finne igjen dokumentet du refererer til, 

og referansestilen må være konsistent gjennom hele dokumentet.  

Plagiat 

Så over på den mer alvorlige siden. Dersom man ikke håndterer litteratursøk og referanser 

riktig, så står man i fare for å plagiere. Plagiat er ikke et juridisk begrep. Man kan ikke straffes 

av domstolen dersom man har begått plagiat. Men det som kan skje, og som i de fleste tilfel-

ler er en langt større straff enn en vanlig dom fra domstolene, er at man kan bli utsatt for aka-

demiske straffereaksjoner. For eksempel å bli kastet ut av universitets- og høyskolesektoren i 

Norge i et halvt eller helt år. I fengsel så får man jo i det minste lov til å gå på universitetet.  

Plagiat er å late som at man har laget noe, når det egentlig er noen andre som har laget det. 

Det enkleste eksempelet er å kopiere fra andres tekster. Det kan man kun gjøre dersom man 

tydelig markerer at man bruker et tekstutdrag, og henviser til det opprinnelige verket. Ellers er 

det plagiat.  

I dagens digitale verden er det ofte veldig lett å finne ut om noe er plagiat. Universitetet har 

for eksempel egen programvare som sjekker besvarelser for plagiat. I gamle dager var det mye 

lettere å slippe unna, så lenge man holdt seg til å plagiere fra andre bøker enn de sensor alle-

rede kjente innholdet i. 

Hvert år blir faktisk flere titalls studenter ved UiO tatt for plagiat, og da risikerer de å bli ute-

stengt fra universitetet for kortere eller lengre tid.  

Referansebruk i oblig 2 

Litt om hvilke krav vi stiller til referanser i FYS1120: I oblig 2 vil vi være ganske strenge på re-

feranser. Det betyr ikke at dere trenger å referere hver gang dere bruker en likning fra lære-

boka, men dersom dere bruker en utregning fra læreboka som gir dere svaret for et helt be-

stemt system, så må dere legge inn en referanse. Det vi kommer til å være særlig strenge på, 

er at materiale som er hentet fra utenom pensummaterialet i kurset skal være skikkelig refe-

rert. I tillegg stiller vi de to generelle kravene til en referanse: Det skal være mulig å finne kil-

den, og referansestilen skal være konsistent gjennom dokumentet. 


