
 

 

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten 
 

Referanser i pensumlisten 
Det er ulike måter å skrive en referanseliste på. Les mer under Sitat- og kildebruk ved SV-fakultetet. 

Tidsskrifter, akademiske nyhetsbrev, blader og lignende settes gjerne opp på følgende måte, og det 

er slik de som regel er oppført i pensumlisten: 

Oppsett: Forfatter, A. A., Forfatter, B. B. & Forfatter, C. C. (årstall) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift, 

volum nr. xxx-xxx. 

Eksempel: Howell, S. (2001). Feltarbeid i vår egen bakgård. Noen refleksjoner rundt nyere trender i 

norsk antropologi. Norsk antropologisk tidsskrift, 12 (1-2), 16-24. 

 

Søk på en artikkel 
Vi er ute etter følgende artikkel: Huntington, S amuel (1993). ”The Clash of Civilizations?”. Foreign 

Affairs, 72(3): 22-49. (27 s.) 

Søk på tidsskriftet i Universitetsbibliotekets database for tidsskrifter: 

I mange tilfeller kan du skrive inn hele referansen og komme rett til artikkelen. Andre ganger blir du 

nødt til å søke opp tidsskriftet, finne riktig utgave og artikkel. Skriv inn tidsskriftet i søkefeltet og 

trykk på   «Søk i Oria». Du kan også velge «E-tidsskrift» og søke der.  

Merk at det kan være mange lignende titler, så vær nøye med å finne riktig tidsskrift. Du kan også 

søke på artikkelens tittel, eller forfatternavn, men du risikerer å få svært mange treff på andre artikler.  

 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html
http://www.ub.uio.no/


 

 

 

 Velg tidsskriftet fra menyen: 

 

Velg «Fulltekst» og finn en kilde som har tilgang fra det riktige årstallet. I dette tilfellet går tilgangen 

tilbake til 1922, mens tidsskriftet vi er ute etter er fra 1993. 

 



 

 

Bla deg nedover til riktig volum og årstall. I dette tilfellet volum 72 fra 1993. 

 

Av referansen ser vi at det er volum 72 av tidsskriftet Foreign Affairs vi er ute etter fra 1993. 

Parentesen bak 72 viser til hvilken utgave av volumet det er. I dette tilfellet utgave 3. Dersom det er 

flere utgaver av samme volum, kan du også orientere deg etter sidetallet på artikkelen som står 

oppført i referansen på pensumlisten. 

 

 



 

 

Klikk på teksten og vips er du inne på artikkelen. Velg pdf-ikonet for å laste ned artikkelen som pdf 

eller for å skrive den ut. God lesing!  

Syns du dette var tungvint? Gjør det et par ganger til og så har du lært det. Prøv også å søke direkte 

på tittelen. I mange tilfeller vil det lede deg direkte til artikkelen du er ute etter. 

 

 

 

Andre nyttige ressurser 

 Universitetsbibliotekets fagressurser for sosiologi eller fagressurser for samfunnsgeografi. 

Her er fagdatabaser, e-bøker, nyhetsarkiv og andre ressurser samlet. 

 Kurs i litteratursøk for både bachelor- og masterstudenter holdes av Universitetsbiblioteket. 

Følg med på nettsidene Kurs for studieprogrammer og emner ved SV-fakultetet. 

 Spørsmål til litteratursøk? Henvend deg i skranken på Universitetsbiblioteket i Georg 

Sverdrups hus. De er glade for å kunne hjelpe. 

 

http://www.ub.uio.no/fag/samfunn-politikk/sosiologi/
http://www.ub.uio.no/fag/samfunn-politikk/samfgeo/
http://www.ub.uio.no/kurs/programmer-emner/sv/
http://www.ub.uio.no/om/spor-oss/index.html
http://www.ub.uio.no/om/spor-oss/index.html

